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Циљеви предмета 

Упознавање студената са основним криминалистичким 
појмовима, као и њихово оспособљавање за практичну примену 
криминалистичких метода у циљу спречавања, откривања, 
разјашњавања и доказивања кривичних дела, са посебним 
освртом на примену савремених метода заснованих на научним и 
техничким достигнућима. 

Исход изучавања 

Упознавање са основним карактеристикама криминалистичког 
мисаоног процеса, типичним облицима начина извршења 
кривичних дела, основним методама и техникама које се 
предузимају у криминалистичком раду, основним проблемима 
који се појављују у процесу откривања и доказивања кривичних 
дела и начинима њиховог превазилажења. Развијање способности 
за адекватну примену традиционалних и савремених 
криминалистичких метода и средстава у циљу превенције и 
сузбијања кривичних дела и откривању и процесуирању 
учинилаца кривичних дела.  

Садржај и структура 
предмета 

Теоријска настава 
Начела криминалистике, индиције, верзије, криминалистичке 
мере и радње, криминалистичка контрола и обрада, радње 
доказивања, методика откривања, разјашњавања и доказивања 
појединих кривичних дела, примена метода природних и 
техничких наука у спречавању и сузбијању криминалитета. 
Практична настава 
Анализа завршених криминалистичких обрада и симулација 
криминалистичкотактичких 
ситуација по кривичним делима општег и привредног 
криминалитета. 

 
 
 
 
 
П Р Е Д А В А Њ А 
недеља Тематска јединица број часова 

I 

Појам, врсте, узроци и карактеристике савременог криминала; 
Појам, врсте и карактеристике појединих категорија учинилаца 
кривичних дела; Основни методи и субјекти супротстављања 
криминалу; Међународна криминалистичка сарадња;  

3 



II 
Појам предмет и задатак криминалистике и њен однос са другим 
наукама; Основна начела криминалистике; Начини сазнања за 
кривична дела 

3 

III 

Тактичко планирање криминалистичког рада (појам и врсте 
тактичког планирања, анализа чињеничног стања, „златна питања 
криминалистике“, планирање и проверавање  криминалистичких 
верзија, савремене методе планирања) 

3 

IV 
Индиције (појам, значај, подела, основне методе рада са 
индицијама) 

3 

V 
Оперативне криминалистичке евиденције; Криминалистичке мере 
и радње – појам, карактеристике, класификација; 
Криминалистичка провера 

3 

VI 
Прикупљање обавештења; Тактика обављања разговора, 
специфичности разговора са појединим категоријама лица 
(осумњичени, сведоци, деца – малолетници) 

3 

VII Провера алибија; Полиграф; Осматрање; Праћење; Заседа 3 
VIII Криминалистичка обрада места криминалног догађаја; Увиђај;  3 

IX 
Реконструкција; Претресање стана и других просторија; 
Претресање лица; Препознавање лица и ствари 

3 

X 
Крвни деликти – Убиство; Сумњиве смрти; Чедоморство 
Сексуални деликти – Силовање; Недозвољени прекид трудноће 

3 

XI 
Имовински деликти – Крађе; Тешке крађе; Разбојништво 
Превара; Изнуда; Уцена; Деликти на моторним возилима 

3 

XII 
Пожари и паљевине; Угрожавање јавног саображаја; Кривична 
дела у вези са злоупотребом психоактивних супстанци 

3 

XIII Политички криминал – Тероризам; Диверзија; Саботажа 3 

XIV 
Привредни криминал – Појам, карактеристике, феноменологија; 
Фалсификовање новца; Недозвољена трговина и кријумчарење;  

3 

XV 
Привредни криминал – Проневере; Примање и давање мита; 
Фалсификовање исправе 

3 

 
 
 
В Е Ж Б Е  
недеља Тематска јединица број часова 

I 
Практични аспекти криминалистичких начела; Начини сазнања 
код појединих категорија кривичних дела 

1 

II 
Практична примена метода и средстава планирања 
криминалистичке оперативне делатности, рад са верзијама, 
анализа примера из праксе  

1 

III 
Индиције (откривање, тумачење, анализа примера из праксе); 
Најчешће грашке приликом рада са индицијама 

1 

IV 
Практични аспекти рада са оперативним криминалистичким 
евиденцијама; Разграничење оперативних и доказних 
криминалистичких радњи и мера 

1 

V 
Практични аспекти обављања разговора са појединим 
категоријама лица; Методе откривања лажи и прибављања 
признања; Симптоматска слика приликом обављања разговора 

1 

VI Практични аспекти оперативних криминалистичких мера и 1 



радњи осматрања, праћења, заседе, примене полиграфа 

VII 
Практични аспекти криминалистичке делатности на месту 
криминалног догађаја; Увиђајна документација  

1 

VIII Практични аспекти доказних радњи претресања, препознавања,  1 
IX Први колоквијум 1 

X 
Анализа окончаних криминалистичких обрада крвних и 
сексуалних деликата 

1 

XI 
Анализа окончаних криминалистичких обрада имовинских 
деликата 

1 

XII 
Анализа окончаних криминалистичких обрада пожара и 
паљевина и угрожавања јавног саобраћаја 

1 

XIII 
Анализа окончаних криминалистичких обрада кривичних дела у 
вези са злоупотребом психоактивних супстанци  

1 

XIV 
Анализа окончаних криминалистичких обрада појединих 
кривичних дела привредног криминала 

1 

XV Други колоквијум 1 

 
 
 
Облици извођења наставе 
 
 

 
Предавања, вежбе, колоквијуми, семинарски радови, 
стручно-едукативне посете организационим јединицама 
криминалистичке полиције. 

Начин оцењивања на 
предмету 
 
 

предиспитне обавезе:  40 поена (активност током наставе 
10, колоквијуми 2X10, семинарски рад 10) 
испит: до 60 поена; 

Литература 
 
 

обавезна Жарковић, Милан, Бановић, Божидар, 
Ступар, Љубинка, Криминалистика, ВШУП, 
Београд, 2005. 

допунска Бранислав Симоновић, Криминалистика, 
Крагујевац, 2014.  

Подаци о наставницима и 
сарадницима на предмету 

проф. др Божидар Бановић 
Е-mail: banovicb@fb.bg.ac.rs 
Консултације: понедељак од 11,00 до 13,00 
 

 
 
ИСПИТНА ПИТАЊА 
КРИМИНАЛИСТИКА 
 
1. Појам, врсте и узроци криминалитета 
2. Карактеристике савременог криминалитета 
3. класификације учинилаца кривичних дела 
4. Основни методи и субјекти супротстављања криминалитету 
5. Међународна криминалистичка сарадња 
6. Појам, предмет и здадатак криминалистике 
7. Однос криминалистике и других наука 
8. Начела Криминалистике 
9. Начини сазнања за кривична дела 



10. Индиције и верзије 
11. Златна питања Криминалистике 
12. Оперативне криминалистичке евиденције 
13. Појам и класификација криминалистичких мера и радњи 
14. Криминалистичка провера 
15. Прикупљање обавештења 
16. Тактика обављања разговора 
17. Специфичности разговора са жртвом и извршиоцем 
18. Специфичности разговора са женама  
19. Специфичности разговора са децом и малолетницима 
20. Специфичности разговора са старим лицима 
21. Специфичности разговора са осумњиченим 
22. Провера алибија 
23. Криминалистичка примена полиграфа 
24. Осматрање 
25. Праћење 
26. Заседа 
27. Појам и врсте потрага и потаржни акти 
28. Тактика спровођења потаржних мера и радњи 
29. Криминалистичка контрола лица 
30. Криминалистичка употреба посебно дресираних паса 
31. Појам, циљ и законски основ лишења слободе 
32. Општа тактичка правила лишења слободе 
33. Тактика лишења слободе на отвореном и у затвореном простору 
34. Тактика лишења слободе у превозном средству и на радном месту 
35. Криминалистичка обрада места криминалног догађаја 
36. Појам, предмет, субјекти и циљеви увиђаја 
37. Тактика вршења и документовање увиђаја 
38. Реконструкција догађаја 
39. Појам циљ, врсте и законски основ птетресања 
40. Претресање стана и других просторија 
41. Претресање слободног простора и превозних средстава 
42. Претресање лица 
43. Препознавање 
44. Кривична пријава 
45. Појам и предмет криминалистичке методике 
46. Убиство 
47. Сумњиве смрти 
48. Недозвољени прекид трудноће 
49. Убиство детета при порођају 
50. Силовање 
51. Обичне крађе 
52. Тешка крађа 
53. Разбојништво 
54. Превара 
55. Изнуда 



56. Уцена 
57. Деликти на моторним возилима 
58. Пожари и паљевине 
59. Угрожавање јавног саобраћаја 
60. Поступак у случају бекства учесника саобраћајне незгоде 
61. Појам, врсте, карактеристике и путеви снабдевања опојних дрога 
62. Откривање и доказивање неовлашћене производње и стављања у промет 
 опојних дрога 
63. Појам и карактеристике политичког криминалитета 
64. Диверзија 
65. Саботажа 
66. Појам и карактеристике привредног криминалитета 
67. Фалсификовање новца 
68. Недозвољена трговина и кријумчарење 
69. Проневера 
70. Примање и давање мита 
71. Фалсификовање исправе 
 
 
 
 
 


