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1. Појам криминалистике 
2. ИНТЕРПОЛ и ЕУРОПОЛ 
3. Основна начела криминалистике 
4. Златна питања криминалистике 
5. Планирање криминалистичких активности и криминалистичке верзије 
6. План криминалистичког деловањаи криминалистичко мишљење 
7. Начини сазнања за кривично дело 
8. Криминалистичке радње  
9. Увиђај 
10. Реконструкција и криминалистички експеримент 
11. Претресање 
12. Вођење информативних разговора са грађанима 
13. Праћење и присмотра 
14. Заседа и хватање осумњиченог, рација 
15. Појам и врсте трагова у криминалистици 
16. Трагови папиларних линија 
17. Трагови стопала 
18. Трагови биолошког порекла 
19. Трагови боје, трагови сечења и гребања 
20. Трагови стакла, трагови земље и прашине 
21. Старост трагова 
22. Вештачења ватреног оружја 
23. Утврђивање трагова пуцања на руци и другим деловима тела особе за коју се 

сумња да је користила ватрено оружје 
24. Криминалистичка вештачења  
25. Ситуационо вештачење 
26. Криминалистичка фотографија 
27. Идентификација у криминалистици 
28. Дактилоскопија 
29. Регистрациона – општа или десетопрстна дактилоскопија 
30. Монодактилоскопија, хејроскопија и пороскопија 
31. Криминалистичке евиденције 
32. Коришћење посебно дресираних паса и криминалистичка одорологија 
33. Идентификација лица на основу генетског кода (ДНК анализа) 
34. Електронски системи обраде криминалистички релевантних информација 
35. Географски информациони систем и елементи криминалистичке географије 
36. Индиције у криминалистици 



37. Препознавање 
38. Саслушање окривљеног 
39. Саслушавање сведока 
40. Специфичности саслушања појединих категорија сведока 
41. Алиби и суочење 
42. Симулирање окривљеног или сведока 
43. Примена полиграфа у кривичном поступку 
44. Откривање кривичних дела малолетника 
45. Откривање кривичних дела у вези са злоупотребом опојних дрога и индикатори 

кријумчарења 
46. Откривање, разјашњавање и доказивање убиства 
47. Откриће леша или делова леша и сакривање леша убијеног 
48. Идентификација лешева и спољашњи преглед леша; препознавање леша и 

дактилоскопирање лешева 
49. Однос жртва – убица 
50. Откривање, разјашњавање и доказивање силовања 
51. Начини сазнања за извршено силовање и мере које се предузимају 
52. Трагови код силовања и разговор са жртвом силовања – саслушање жртве као 

сведока 
53. Саслушавање осумњиченог (окривљеног) за кривично дело силовања 
54. Вештачења у вези са силовањем и превенција силовања 
55. Утврђивање чињеничног стања код саобраћајних незгода 
56. Откривање, разјашњавање и доказивање крађа 
57. Крађе уметничких предмета, антиквитета и културних добара 
58. Крађе моторних возила 
59. Провалне крађе 
60. Разбојничке крађе и разбојништва 
61. Џепне крађе 
62. Откривање, разјашњавање и доказивање изнуде и уцене 
63. Стратегија савременог тероризма 
64. Откривање, разјашњавање и доказивање отмице 
65. Вештачење докумената 
66. Фалсификовање новца 

 

 


