
5 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 стећи представу о јединственом поступању, 
координацији и сарадњи полиције и органа кривичног правосуђа у практичном поступању на 
пословима спречавања и сузбијања криминалитета. Поред тога студенти ће бити способни да 
на основу знања које су стекли касније студиозно изучавају поједине дисциплине 

Обухвата: посета полицијским станицама, разговор са инспекорима полиције, посета 
криминалистичким музејима и полицијским академијама, израда и презентација семинарских 
радова студената.

Упознавање студената са основним појмовима Криминалистике као науке, њеном стуктуром као и 
односом са сродним наукама. Нагласити улогу и значај основних начела криминалистике у поступку 
откривања и разјашњавања кривичних дела. Затим, упознати студенте са основним начинима сазнања за 
кривична дела, улогом и значајем индиција, верзија и „златних питања“ криминалистике у 
криминалистичком поступању. Пружање потребних знања о савременим методама криминалистичког 
поступања, као што је криминалистичко профилисање. Упознавање студената са оперативним 

Садржај предмета

Појам и значај криминалистике; криминалистичка процедура; однос криминалистике са другим наукама; 
криминалистичко-оперативни послови, појам и надлежност предузимања; јединство кеиминалистичког и 
кривично-процесног поступања у супротстављању криминалитету; основна начела криминалистике; 
начини сазнања за кривична дела и оперативно планирање; индиције и верзије; „златна питања“ 
криминалистике; криминалистичка обрада; криминалистичко профилисање; пријављивање кривичних дела-
кривична пријава; оперативне криминалистичке евиденције; међународна сарадња у спречавању и 
сузбијању криминалитета. 

Ж. Алексић и М. Шкулић, Криминалистика, Правни факултет, Београд, 2016. године.
В. Кривокапић, Увод у криминалистику, Београд, 2008. године
Б. Симоновић, Кримналистика, Правни факултет, Крагујевац, 2012. 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
А. Б. Ивановић, А. Р. Ивановић, Криминалистичке процедуре, Полицијска академија, Даниловград, 2013. 
године

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Заједнички 
Основне академске студије првог нивоа
Основи криминалистике  

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