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ОРИЈЕНТАЦИОНА ИСПИТНА ПИТАЊА  

ИЗ ПРЕДМЕТА КРИМИНАЛИСТИКА 

1. Појам и значај криминалистике 

2. Дефиниције криминалистике 

3. Предмет, објект и задаци криминалистике 

4. Структура криминалистике 

5. Однос криминалистике, тактике и осталих грана криминалистике 

6. Хеуристичка и силогистичка криминалистика 

7. Криминалистичка процедура- појам и садржина 

8. Однос криминалистике са другим наукама 

9. Однос криминалистике са кривичним и кривично процесним правом 

10. Однос криминалистике са криминологијом, судском медицином и 

криминалистичком психологијом 

11. Однос криминалистике и криминалне политике 

12. Научни развој криминалистике 

13. Развој криминалистике у Србији  

14. Криминалистичко оперативни послови, појам и надлежност предузимања 

15. Јединство криминалистичког и кривично процесног поступања у сузбијању 

криминалитета 

16. Основна начела криминалистике- опште напомене 

17. Основна начела криминалистике- начело законитости 

18. Основна начела криминалистике- начело законитости и Декларација за полицајце 

19. Основна начела криминалистике- начело истине 

20. Основна начела криминалистике- начело објективности 

21. Основна начела криминалистике- начело оперативности и брзине 

22. Основна начела криминалистике- начело методичности и тактичког планирања 

23. Основна начела криминалистике- начело  критичности и самокритичности 

24. Основна начела криминалистике- начело темељитости и упорности 

25. Основна начела криминалистике- начело кординације и сарадње 

26. Основна начела криминалистике- начело јединственог руковођења у спровођењу 

криминалистичке делатности 

27. Основна начела криминалистике- начело чувања службене тајне 

28. Основна начела криминалистике- начело економичности у оперативном раду 

29. Основна начела криминалистике- начело превентивног поступања 

30. Основна начела криминалистике- начело стручности и специјализације 



31. Основна начела криминалистике- начело хуманости у примени овлашћења  

32. Основна начела криминалистике- начело хуманости и заштита људских права 

33. Основна начела криминалистике- начело хуманости и односи са јавношћу 

34. Основна начела криминалистике- начело хуманости и полицијске интервенције 

35. Начини сазнања за кривича дела и оперативно планирање 

36. Активности органа унутрашњих послова у прикупљању сазнања о кривичним 

делима и њиховим учиниоцима 

37. Непосредни увид као начин сазнања о кривичим делима и њиховим учиниоцима 

38. Пријављивање кривичних дела од стране појединих субјеката 

39. Пријаве грађана као извор сазнања о кривичном делу 

40. Лажно пријављивање и прикривање кривичних дела 

41. Најчешће грешке приликом примања пријава грађана 

42. Виктимолошки значај пријављивања кривичног дела од стране оштећеног 

43. Пријаве правних лица као извор података о кривичном делу 

44. Средства јавног информисања као извор сазнања о кривичном делу 

45. Јавно поговарање као извор сазнања о кривичном делу 

46. Лица која ангажује полиција као информаторе 

47. Кримналистичке клопке као средство откривања извршилаца 

48. Индиције- појам и значај 

49. Врсте индиција 

50. Претходне, истовремене и накнадне индиције 

51. Оперативне индиције 

52. Начин извршења кривичног дела као индиција 

53. Средства извршења кривичног дела као индиција 

54. Сумњиво понашање као индиција 

55. Мотив кривичног дела као индиција 

56. Карактер извршиоца као индиција 

57. Телесна својства извршиоца као индиција 

58. Присуство на месту криминалног догађаја као индиција 

59. Поседовање и растурање предмета кривичног дела као индиција 

60. Неосновано богаћење и несразмерно трошење новца као индиција 

61. Испољавање воље за извршење кривичног дела као индиција 

62. Професионална знања и вештине као индиција 

63. Познавање одређених прилика и околности као индиција 

64. Верзије- појам, врсте, планирање 

65. Криминалистичке хипотезе 

66. Планирање оперативног рада на основу индиција и верзија 

67. “Златна питања” криминалистике 

68. “Златна питања” криминалистике- Шта се десило? 

69. “Златна питања” криминалистике- Где се десило? 



70. “Златна питања” криминалистике- Када се десило? 

71. “Златна питања” криминалистике- Како се десило? 

72. “Златна питања” криминалистике- Чиме је извршено? 

73. “Златна питања” криминалистике- С киме је извршено? 

74. “Златна питања” криминалистике- Зашто је извршено? 

75. “Златна питања” криминалистике- Над киме (чиме) је извршено? 

76. “Златна питања” криминалистике- Ко је учинилац? 

77. Одговори на “златна питања” криминалистике и провера верзија 

78. Криминалистичка обрада- појам и саржина 

79. Откривање кривичног дела и извршиоца као циљ криминалистичке обраде 

80. Криминалистичко профилисање – појам и значај 

81. Методе криминалистичког профилисања 

82. Врсте криминалистичког профилисања 

83. Пријављивање кривичних дела- кривична пријава 

84. Појам и врсте кривичне пријаве 

85. Садржина кривичне пријаве 

86. Оперативни и процесни значај кривичне пријаве 

87. Посебан извештај као допуна кривичне пријаве 

88. Оперативне кривичне евиденције – појам и значај 

89. Врсте криминалистичко оперативних евиденција 

90. Криминалистичке евиденције- Општа азбучна картотека- индекс 

91. Криминалистичке евиденције- Досије за лица 

92. Криминалистичке евиденције- Евиденција одређених категорија учинилаца и 

Албум фотографија 

93. Криминалистичке евиденције- Евиденција видних особених знакова и Евиденција 

надимака 

94. Криминалистичке евиденције- Монодактилоскопска збирка 

95. Криминалистичке евиденције- Евиденција кривичних дела са непознатим 

учиниоцима и Евиденција украдених и несталих ствари 

96. Криминалистичке евиденције- Казнена евиденција и Евиденција оштећених лица 

97. Криминалистичке евиденције- Евиденције несталих лица и Евиденције 

неидентификованих лешева 

98. Криминалистичке евиденције- Евиденција објеката и Евиденција догађаја 

99. Криминалистичке евиденције- Досијеи акција 

100. Криминалистичке евиденције- Модус операнди сyстем (МОС) 

101. Значај криминалистичких евиденција и статистичко- аналитичке службе за 

оперативни рад 

102. Међународна криминалистичка сарадња у спречавању и сузбијању 

криминалитета 



103. Настанак и начин рада међународне организације криминалистичке 

полиције- Интерпола 

104. Сарадња наших полицијских органа у оквиру Интерпола 

105. Криминалистичко полицијска сарадња у Европској унији 

106. Криминалистичко- обавештајна делатност 

107. Појам криминалистичко- обавештајне делатности 

108. Криминалисичко- обавештајна служба (јединица) 

109. Извори криминалистичко- обавештајних података 

110. Нивои чувања и коришћења криминалистичко обавештајних података 

111. Методе рада криминалистичко- обавештајне аналитике 

112. Продукти, (производи) криминалисичко- обавештајног рада 

113. Докази и доказивање (опште напомене) 

114. Подела доказа значајних за криминалистику 

115. Алиби и његово проверавање 

116. Преглед превозних средстава, путника и пртљага 

117. Преглед просторија државних органа и привредних субјеката и увид у    

документацију 

118. Тајно посматрање (специјална опсервација) 

119. Постављање криминалистичких клопки 

120. Појам радњи доказивања 

121. Прибављање и оцена исказа 

122. Дозвољена и сугестивна питања 

123. Дозвољена питања 

124. Сугестивна питања 

125. Испитивање сведока 

126. Појам, припремање и планирање испитивања 

127. Фазе саслушања сведока 

128. Оцена доказне вредности исказа сведока 

129. Порицање окривљеног (осумњиченог) 

130. Признање окривљеног 

131. Дозвољене методе утицања на окривљеног (осумњиченог) приликом 

саслушања 

132. Тактички начини прибављања признања 

133. Записничко обезбеђење исказа 

134. Предочавање ради препознавања 

135. Прибављање описа извршиоца 

136. Претресање 

137. Увиђај 

138. Реконструкција и криминалистички експеримент 

139. Вештачење 



140. Посебне доказне радње (основи тактике и технике спровођења) 

141. Основи криминалистичког учења о траговима 

142. Биолошки трагови 

143. Трагови папиларних линија 

144. Трагови стопала 

145. Трагови оруђа 

146. Трагови стакла и трагови на стаклу 

147. Трагови код саобраћајних незгода 

148. Трагови ватреног оружја 

149. Микротрагови материје 

150. Методе криминалистичке идентификације особа 

151. Дактилоскопија 

152. Врсте дактилоскопских збирки 

153. Идентификација особа на основу утврђивања ДНК профила 

154. Идентификација особа на основу рукописа и крминалистички поступак са       

документима 

155. Лингвистичка анализа текста 

156. Вештачење докумената 

157. Идентификација особа на основу трагова ушне шкољке, усана и угриза 

158. Иденификација особа на основу трагова усана 

159. Методе идентификације особа које се темеље на учењу у личном опису 

160. Убиство (методика откривања, разјашњавања и доказивања) 

161. Силовање (методика откривања, разјашњавања и доказивања) 

162. Методика откривања, разјашњавања и доказивања имовинских деликата 

163. Економски криминалитет и корупција 

164. Организовани криминалитет 

165. Тероризам 
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