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Питања: 

1. Појам криминалистике 
2. Однос криминалистике са другим кривичним наукама 
3. Међународна сарадња у борби против криминала 
4. Циљ и задаци Интерпола 
5. Основна начела криминалистике 
6. Основна (златна) питања криминалистике 
7. Начело оперативности и брзине и начело методичности 
8. Начело темељности и упорности и начело објективности 
9. Планирања криминалистичких активности 
10. Криминалистичке верзије 
11. План криминалистичког деловања 
12. Начини сазнања за кривично дело 
13. Пријаве као извор сазнања за кривично дело 
14. Увиђај (дефиниција и општа разматрања) 
15. Организација увиђајних органа и општа правила употребе техничких 

средстава и метода приликом спровођења увиђаја 
16. Општа криминалистичко тактичка правила за спровођење увиђаја 
17. Спровођење увиђаја кроз фазе, записник о увиђају и његови прилози 
18. Реконструкција 
19. Криминалистички експеримент 
20. Претресање (општа разматрања) 
21. Претресање стана и других просторија 
22. Претресање лица 
23. Вођење информативнох разговора са грађанима 
24. Праћење 
25. Присмотра 
26. Заседа 
27. Хватање осумњиченог 
28. Рација 
29. Трагови (општа разматрања) 
30. Трагови папиларних линија 
31. Трагови стопала 
32. Трагови биолошког порекла 
33. Трагови боје 
34. Трагови сечења и гребања, трагови стакла 
35. Трагови земље и прашине, трагови у бравама и катанцима 
36. Старост трагова 
37. Вештачење ватреног оружја (општа разматрања) 



38. Трагови од испаљења на пројектилу, чаури и руци која је држала оружје 
39. Утврђивање времена када је пуцано и траг зрна кроз одећу и кожу 
40. Методе за одређивање даљине пуцања 
41. Криминалистичка фотографија и снимање чињеничног стања 
42. Фиксирање трагова и доказна вредност  фотографских снимака 
43. Доказна вредност фотографских снимака 
44. Дактилоскопија (општа разматрања) 
45. Регистрациона-општа (десетопрсна) дактилоскопија 
46. Дактилоскопски фиш, дактилоскопирање лица, дактилоскопирање лешева 
47. Вучетићев систем дактилоскопске класификације, основни облици 

папиларних линија 
48. Састављање дактилоскопске формуле, основна и допунска класификација 
49. Монодактилоскопија 
50. Идентични и слични отисци прстију-упоређење отисака прстију 
51. Криминалистичке евиденције 
52. Индиције 
53. Препознавање 
54. Испитивање окривљеног 
55. Тактика саслушања сведока 
56. Специфичности и саслушања појединих категорија сведока 
57. Проверавање и оцена исказа сведока, алиби 
58. Суочење 
59. Симулирање окривљеног или сведока 
60. Примена техничких средстава за снимање исказа у кривичном поступку 
61. Записник и основни начини регистровања исказа у кривичном поступку 
62. Предности аудио (тонског) и видео снимања исказа 
63. Снимање саслушања сведока и испитивање окривљеног 
64. Прислушкивање и снимање телефонских и других разговора 
65. Примена полиграфа у кривичном поступку-историја полиграфа и тестирање 

полиграфом 
66. Начин и услови тестирања полиграфом-полиграфски тестови 
67. Полиграфске реакције и њихова интерпретација 
68. Криминалистичке поставке у погледу откривања кривичних дела 

малолетника 
69. Информативни разговор са малолетником 
70. Саслушање деце и малолетника као сведока у кривичном поступку 
71. Откривање кривичног дела убиства 
72. Идентификација и препознавање лешева 
73. Сакривање леша убијеног и однос жртва-убица 
74. Начини сазнања за силовање и мере које се предузимају 
75. Разговор са жртвом ( саслушање) и испитивање осумњичњног (окривљеног) 

код силовања 
76. Вештачење код силовања и превенција силовања 
77. Утврђивање чињеничног стања код саобраћајних незгода 
78. Бекство возила са лица места 
79. Фалсификати новца 



80. Привредни криминалитет 
81. Начини прикривања проневере 
82. Откривање и разјашњавање крађа 
83. Крађа уметничких предмета, антиквитета и културних добара 
84. Крађа моторних возила 
85. Провалне крађе 
86. Разбојничке крађе и разбојништва 
87. Џепне крађе 
88. Карактеристике џепароша 
89. Начини извршења џепних крађа 
90. Изнуда 
91. Уцена 


