
Студијски програм : Основне академске студије – Студије наука безбедности 

Назив предмета:  Криминалистика 

Наставници: др Божидар Бановић, редовни професор; мс Јована Бановић, сарадник у настави 

Статус предмета: изборни предмет /стручно-апликативни (СА) 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета 

Упознавање студената и стицање базичних знања о: основним криминалистичким појмовима, 

криминалистичким теоријама, историјском развоју криминалистике као практичне и научне дисциплине,  

основним карактеристикама криминалистичког мисаоног процеса, основним методама и техникама које се 

предузимају у криминалистичком раду, типичним облицима начина извршења појединих категорија и 

појединих кривичних дела општег и привредног криминалитета, основним проблемима који се појављују у 

процесу откривања и доказивања кривичних дела и њихових учинилаца, као и начинима њиховог 

превазилажења. Студенти би требало да се оспособе за разумевање и критичко преиспитивање типичних 

криминалистичко-тактичких ситуација, за планирање практичне криминалистичке делатности и тимски рад у 

практичној примени и документовању традиционалних и савремених криминалистичких мера и радњи, за 

разликовање доказног капацитета појединачних криминалистичких мера и радњи и  за ефикасно и оптимално 

комбиновање појединих мера и радњи у откривању, разјашњавању и доказивању појединих кривичних дела.    

Исход предмета  

Након савладавања градива студенти ће бити способни да анализирају, разликују и препознају у пракси 

основне елементе конкретног криминалног догађаја, да, радећи у тиму, сачине конкретан план практичне 

криминалистичке делатности, да донесу адекватне и правовремене одлуке о редоследу и начину примене 

појединих криминалистичких мера и радњи, односно одаберу и организују оптималан криминалистичко 

тактички и криминалистичко методички начин поступања. Поред тога, студенти ће бити у стању да 

непосредно предузимају поједине криминалистичке мере и радње усмерене ка спречавању, откривању, 

разјашњавању и доказивању кривичних дела, са посебним освртом на примену савремених метода и техника 

заснованих на научним и техничким достигнућима, те да их адекватно, правилно и ефикасно документују. 

Поред тога, студенти ће развити способности дa правовремено утврде индицијалне и друге криминалистички 

релевантне инфoрмaциjе, дa их критички сагледају и анализирају и ефикасно трансформишу у доказну 

информацију, како у сфери материјалних, тако и у сфери личних извора доказа. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

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; Појам предмет и задатак криминалистике и њен однос са другим наукама; Основна 

начела криминалистике; Начини сазнања за кривична дела; Тактичко планирање криминалистичког рада 

(појам и врсте тактичког планирања, анализа чињеничног стања, „златна питања криминалистике“, планирање 

и проверавање  криминалистичких верзија, савремене методе планирања); Индиције; Оперативне 

криминалистичке евиденције; Криминалистичке мере и радње; Криминалистичка провера; Прикупљање 

обавештења; Тактика обављања разговора, специфичности разговора са појединим категоријама лица; 

Провера алибија; Полиграф; Осматрање; Праћење; Заседа; Криминалистичка обрада места криминалног 

догађаја; Увиђај; Реконструкција; Претресање стана и других просторија; Претресање лица; Препознавање 

лица и ствари; Крвни деликти; Сексуални деликти; Имовински деликти; Пожари и паљевине; Угрожавање 

јавног саобраћаја; Кривична дела у вези са злоупотребом психоактивних супстанци; Диверзија; Саботажа; 

Привредни криминал – Појам, карактеристике, феноменологија; Фалсификовање новца; Недозвољена 

трговина и кријумчарење; Проневера; Примање и давање мита; Фалсификовање исправе; Трговина људима; 

Високотехнолошки криминал.   

Практична настава  

Симулације конкретних криминалистичко тактичких ситуација, појединачно и групно сачињавање плана 

практичне криминалистичке делатности у симулираним ситуацијама,  сачињавање оперативне и процесне 

документације о појединим криминалистичким мерама и радњама, дискусија о правилности и релевантности 

сачињених планова и документације, анализа окончаних криминалистичких истрага по појединим кривичним 

делима општег и привредног криминалитета. 

Литература  

Обавезна 

1. Симоновић, Б. (2014) Криминалистика, Институт за правне и друштвене науке, Правни факултет 

Крагујевац, Крагујевац. 



2. Маринковић, Д., Лајић, О. (2016) Криминалистичка методика, Криминалистичко полицијска 

академија, Београд. 

Додатна 

1. Бановић, Б. (2005) Обезбеђење доказа у криминалистичкој обради кривичних дела привредног 

криминалитета, Виша школа унутрашњих послова, Београд. 

 

Број часова  активне наставе  

4/60 
Теоријска настава: 3/45 Практична настава: 1/15 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, симулације, студије случаја, групне дискусије. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 5 усмени испит 60 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

 




