
6 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2
3
4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

8 писмени испит
7 усмени испит 50

20
15

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Савладавањем овог предмета студенти ће стручно и практично примењивати 
криминалистиче методе у спречавању, откривању, разјашњавању и доказивању кривичних 
дела из области савременог криминалитета

Обухвата: анализа окончаних криминалистичких обада; решавање задатака у виду датих 
криминалистичко-тактичких ситуација, по појединим кривичним делима, политичког, општег и 
привредног криминала, посета полицијским станицама, разговор са инспекорима полиције, 
посјета криминалистичким музејима и полицијским академијама

Упознавање студената са појавним облицима и одређеним етиолошким карактеристикама савременог 
криминалитета, као и са коришћењем научних метода и достигнућа других друштвених, природних и 
техничких наука у склопу метода криминалистичке методике, у циљу проналажења и обезбеђења 
релевантних личних и материјалних доказа и других битних чињеница који омогућавају стицање степена 
основане сумње и гарантовање даљег тока кривичног поступка.
Затим, пружање неопходног знања које студентима омогућава практичну делатност у синтетизовању 
криминалистичко-тактичких, техничких и оперативних радњи и мера у супротстављању криминалитету, 
односно у конкретној примени на откривању, доказивању појединих кривичних дела.

Садржај предмета
Појам и предмет криминалистичке методике; однос криминалистичке методике са осталим 
дисциплинама криминалистике; методи криминалистичке методике; појам и крактеристике 
општег криминалитета; методика откривања и доказивања појединих кривичних дела; 
појмовно одређивање и дефинисање политичког криминалитета; основне карактеристике 
политичког криминалитета; улога интерпола у сузбијању политичког криминалитета; појам и 
основне карактеристике привредног криминалитета;  

М. Бошковић и Д. Јовичић, Криминалистичка методика, Виша школа унутрашњих послова, 
Бања Лука, 2002. године.

М. Бошковић, Криминалистика методика, Полицијска академија, Београд, 2005. године.
И. Фејеш, Кримналистичка методика, Правни факултет, Нови Сад, 1014. године

ПРАВО 

Испуњење предиспитних обавеза

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Примењују се вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода, метода израде 
реферата, семинарских радова и пројеката, као и метода „корак по корак".

Литература
Д. Маринковић, О. Лајић, Криминалистичка методика, Криминалистичко-полицијска 
академија, Београд, 2014.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Право унутрашњих послова
Основне академске студије
Криминалистичка методика  

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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