
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   Основне академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија  Основне академске студије  
Назив предмета  Криминалистика 
Наставник (за предавања) Проф. др Саша Кнежевић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  Асс. Иван Илић 

 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 6 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

 Циљеви предмета су: постизање и развијање научностручних сазнања, 
вештина и практичних способности у примени криминалистичких метода 
и средстава; развијање креативних способности и овладавање методима, 
поступцима и процесима истраживања у криминалистичкој области; 
овладавање специфичним криминалистичким знањима и вештинама 
потребним за правилно функционисање кривичног правосуђа; 
усклађивање процеса едукације и циљева предмета са достигнућима и 
савременим правцима других кривичноправних наука. 

 
Исход 
предмета 

 Савладавањем студијског прогама очекује се да студент: 1)  схвати природу, 
гране и задатак криминалистике; 2) усвоји криминалистичку логику и 
спозна поље примене криминалистичких достигнућа у кривичном 
поступку; 3) развије способоности анализе и синтезе и да аргументовано 
и компентентно дискутује у области криминалистике; 4) стекне 
способност систематичног приступа решавању криминалистичких 
проблема и за критичку анализу примене криминалистике у 
кривичнопроцесне сврхе; 5) влада основним појмовима, стручним 
терминима и кључним институтима криминалистике; 6) стекне 
способност повезивања знања из криминалистике, кривичноправних, 
природних и техничких наука. 6) стекне способност повезивања знања из 
кривичнопроцесног права, кривичног правосуђа у целини и других грана 
права  и способност да прати и примењује новине у правној струци. 

 
Садржај предмета 



Теоријска 
настава 

 1. Увод 

Појам криминалистике. Начела криминалистике. Криминалистички органи и 
њихова делатност. Интерпол. 

2. Криминалистичка техника 

Криминалистичка идентификација и регистрација. Криминалистичка 
идентификација.Криминалистичка регистрација. Савремени методи 
регистрације и идентификације. Лични опис. Регистрациона фотографија. 
Дактилоскопија. Модус операнди систем регистрације. Регистрација и 
идентификација непознатих лица и лешева. Остале савремене методе 
криминалистичке регистрације и идентификације 

Криминалистичка фотографија. Појам, историјат и врсте криминалистичке 
фотографије. Оперативна фотографија. Истражна фотографија. Макро и 
микро фотографија. Фотографисање под различитим угловима 
осветљења. Фотографисање са разнобојним филтрима. Фотографисање 
са невидљивим зрацима 

Трасологија. Трагови кривичног дела. Појам и значај трасологије. Трагови 
папиларних линија. Трагови руку. Трагови стопала. Трагови зуба. Трагови 
возила. Трагови оруђа. Трагови ватреног оружја. Трагови паљевина. 
Трагови стакла. Микро трагови. Трагови одеће и текстилних влакана. 
Трагови крви и других човечијих излучевина. Трагови прашине и блата. 
Трагови код вешања 

Оперативна техника. Криминалистичка обрада лица места. Техничка 
средства. Криминалистичке клопке. Видљиви и невидљиви текстови.  

Криминалистичко-техничка вештачења. Појам и методе криминалистичко-
техничких вештачења. Вештачење ватреног оружја. Вештачење рукописа. 
Вештачење потписа. Вештачење писаћих машина. Вештачење печата, 
штамбиља и жигова. Вештачење новца и новчаница. Вештачење марака. 
Утврђивање старости документа. Реконструкција знакова и бројева на 
металу 

3. Криминалистичка тактика 

Оперативно-тактичке мере. Патролирање. Осматрање. Заседа. Рација. 
Потернице и објаве. Тајно договарање криминалаца. Криминалистичке 
евиденције. Употреба дресираних паса. Кривична пријава.  

Тактика истражних радњи. Криминалистички увиђај. Реконструкција 
кривичног догађаја. Тактика претресања. Тактика саслушања сведока. 
Тактика испитивања окривљеног. Препознавање лица и ствари. 
Препознавање лешева. 

 



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

 Решавање практичних примера; писање поднесака; симулација суђења; 
практична настава; презентовање семинарских радова 

 

Литература 
1   Ђурђић, Војислав, Основи криминалистике, Ниш 2012.  

 
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
 3  1       

Методе 
извођења 
наставе 

•  предавања,  
• вежбе,  
• семинари,  
• теренска настава и  
• индивидуалне консултације. 

Методи подучавања: дискусија и дебата, презентација семинарских радова, 
рад у малим групама и друге интерактивне методе. 

 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне 
обавезе 

поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

 10 писмени испит   

активност на 
бежбама 

10   

практична настава  10 усмени испит  50 
колоквијуми  10     
семинари  10     
Списак тема по недељама 
1     Уводна излагања о значају 

криминалистике 
 

  

2     1.  Појам криминалистике.  
2. Начела криминалистике.  
3. Криминалистички органи и 

њихова делатност.  
4. Интерпол. 

 

  

3     1.  Криминалистичка 
идентификација. 

2. Криминалистичка 
регистрација.  

3. Дактилоскопија.  

  



4. Modus operandi систем 
регистрације.  

        5. Остале савремене методе   
            криминалистичке    
            регистрације и  
            идентификације 
 

4     1.  Појам, историјат и врсте 
криминалистичке 
фотографије.  

2. Оперативна фотографија.  
3. Истражна фотографија.  
4. Макро и микро 

фотографија.  
5. Фотографисање под 

различитим угловима 
осветљења. 

6. Фотографисање са 
разнобојним филтрима. 
Фотографисање са 
невидљивим зрацима 

 

  

5     1.  Трагови кривичног дела.  
2. Појам и значај трасологије.  
3. Трагови папиларних линија.  
4. Трагови руку.  
5. Трагови стопала.  
6. Трагови зуба.  

 

  

6     1.  Трагови возила.  
2. Трагови оруђа. 
3. Трагови ватреног оружја.  
4. Трагови паљевина.  
5. Трагови стакла.  

 

  

7     1.  Микро трагови.  
2. Трагови одеће и текстилних 

влакана.  
3. Трагови крви и других 

човечијих излучевина.  
4. Трагови прашине и блата.  
5. Трагови код вешања 

 

  

8     1.  Појам и методе 
криминалистичко-
техничких вештачења. 

2. Вештачење ватреног 

  



оружја.  
3. Вештачење рукописа.  
4. Вештачење потписа.  
5. Вештачење разбијеног 

стакла 
 

9     1.  Вештачење печата, 
штамбиља и жигова.  

2. Вештачење новца и 
новчаница.  

3. Реконструкција знакова и 
бројева на металу 

 

  

10     1.  Основна питања 
криминалистике 

2. Патролирање.  
3. Осматрање.  
4. Праћење.  
5. Рација.  
6. Потернице и објаве.  

 

  

11     1.   Планирање 
криминалистичких 
активности 

2. Тајно договарање 
криминалаца.  

3. Криминалистичке 
евиденције.  

4. Употреба дресираних паса.  
 

  

12      Часови за презентацију 
семинарских радова 

  

13     1.  Криминалистички увиђај.  
2. Реконструкција кривичног 

догађаја.  
3. Тактика претресања.  

 

  

14     1.  Тактика саслушања 
сведока.  

2. Тактика испитивања 
окривљеног.  

3. Препознавање лица и 
ствари.  

4. Препознавање лешева. 
 

  

15       Евалуација предиспитних 
активности 

  



 


