
9 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
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

Успешним савладаванем овог предмета студенти ће бити способни да критички анализирају 
(тренутно) стање на пољу организације и руковођења криминалистичког поступања, биће 
способни да разумеју могућности за унапређење истог у складу са савременим тенденцијама 
земаља западне европе. 

Израда семинарских радова, анализа случајева, истраживачки пројекти.

Упознавање студената са савременим концептима организације криминалистичке 
делатности. Узевши у обзир да се ради о релативно новим концептима организације 
криминалистичке делатности, због чега је њихово научно изучавање (тзв. савремене 
криминалистичке теорије) још увек у развоју,  циљ овог предмета је да се студенти упознају са 
саврементим тенденција у кирминалистици, како би могли да се укључе у академске дискусије 
по питању нових криминалистичких праваца у поступању на пољу супротстављања и 
сузбијања криминалитета.

Садржај предмета

Организовани криминал, Терооризам, Савремени облици криминалног испољавања, 
Карактеристике организованог криминалитета, Проактивне криминалистичке истраге, 
Реактивне криминалистичке истраге, Савремени концепти организације криминалистичке 
делатности, Криминалистичко обавештајни рад, Криминалистичко стратегијски приступ, 
Проблемски орјентисан приступ у полицијском раду, Рад полиције у заједници, Евалуација 
резултата криминалистичке делатности.

Д. Манојловић, Д. Ђорђић, Организована криминална група и организовани криминал: појам и 
аспекти откривања, БеоСинг, 2015. године

D.J. Champion, G.E. Rush, Rad policije u zajednici=Policing in the Community, Embassy of the 
United States of America, Office of Public Affairs, Sarajevo, 2003. godine.

ПРАВО 

Испуњење предистпитних обавеза

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Примењује се вербално-текстуална метода, илустративно-демонстративна метода 

Литература
A. Dvoršek, Kriminalistična strategija, Visoka policijsko varnostna škola, Ljubljana 2001.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Мастер академске студије другог нивоа
Савремене криминалистичке теорије

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


	Предмет

