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КРИМИНАЛИСТИКА 

Испитна питања 

Од школске 2022/2023 године – од јануарског испитног рока 2023. године 

Према уџбенику: Милан Шкулић, Криминалистика, Правни факултет Универзитета у 

Београду, Београд, 2022.  

1. Настанак криминалистике – сумарни историјски поглед на криминалистику   

2. Појам и структура криминалистике   

3. Општа криминалистичка тактика 

4. Посебна криминалистичка тактика   

5. Криминалистичка техника  

6. Криминалистичка стратегија   

7. Криминалистичка виктимологија  

8. Криминалистичка прогностика  

9. ГИС - Географски информациони систем  

Однос криминалистике и других наука   

10. Однос криминалистике и одређених правних наука  

11. Однос криминалистике и неких правних наука које нису кривичне   

12. Основна начела криминалистике  

13. Основни субјекти који поступају у циљу сузбијања криминалитета  

14. Криминалистичка специјализација и криминалистички професиограми  

15. Основни извори сазнања за кривично дело   

16. Пријаве као извор сазнања о кривичном делу   

17. Златна питања криминалистике  

18. Криминалистичко размишљање  

19. Криминалистичко планирање и криминалистичке верзије 

20. Криминалистичко планирање  

21. Криминалистичке верзије   

22. Индицијално закључивање   

23. Типичне индиције у криминалистичком смислу  

24. Доказни и индицијални значај алибија  

25. Основне криминалистичке евиденције и криминалистичке базе података   

26. Креирање профила могућег учиниоца кривичног дела  

27. Форензичкапсихолингвистика   

28. Интерпол   

29. Европол 

30. Појам и врсте криминалистичких радњи 

31. Праћење   

32. Присмотра  

33. Заседа  

34. Систематска блокада и контрола одређеног простора  
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35. Лишење слободе/хапшење осумњиченог  

36. Информативни разговор  

37. Полиграфско тестирање/испитивање  

38. Сумарна историја полиграфа и других „детектора лажи“   

39. Основне физиолошке функције које региструје полиграф   

40. Основни типови полиграфских тестова  

41. Законска правила употребе полиграфа   

42. Електроенцефалограф – „мождани отисци прстију“  

43. Увиђај   

44. Општа криминалистичко-тактичка правила спровођења увиђаја   

45. Реконструкција  

46. Виртуелна реконструкција 

47. Криминалистички експеримент 

48. Претресање стана и других просторија 

49. Претресање лица   

50. Основи криминалистичког објашњења исказа 

51. Саслушање окривљеног  

52. Испитивање сведока  

53. Посебна правила и специфичности испитивања појединих категорија сведока   

54. Испитивање деце/малолетних лица као сведока  

55. Оштећени и жртве кривичних дела као сведоци  

56. Стари људи као сведоци  

57. Сведоци за које се оцени да дају неистинит исказ   

58. Испитивање сведока на главном претресу 

59. Суочење 

60. Симулирање окривљеног или сведока 

61. Основи криминалистичке трасологије  

62. Кључне криминалистичко-техничке категорије  

које се тичу трагова   

63. Проузроковач трага и носилац трага  

64. Комплекс трагова и укрштени трагови  

65. Фингирани трагови/фингирање трагова и контаминација трагова   

66. Ситуациони трагови и ситуациони недостатак  

67. Врсте трагова  

68. Врсте трагова с обзиром на њихову везу са криминалистички релевантним догађајем  

69. Општа подела трагова према њиховој величини  

70. Врсте трагова према њиховој природи и суштинским обележјима  

71. Трагови форме  

72. Отисци и трагови утискивања   

73. Трагови у виду жлебова и трагови у виду одсечака 

74. Трагови у виду ломова и пукотина и уклапајући трагови   

75. Трагови материјала/супстанци и реликти – предмети кривичног дела 

76. Основне хемијске методе криминалистичких вештачења  
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77. Основне физичке методе криминалистичких вештачења/криминалистичке технике  

78. Употреба микроскопа и других уређаја за визуелно увећање  

79. Криминалистичка микроскопија 

80. Употреба невидљивих зрака у криминалистици 

81. Криминалистичка лабораторија и Национални центар за криминалистичку форензику 

Ситуационо вештачење  

82. Биолошки трагови   

83. Трагови стопала  

84. Трагови мириса    

85. Трагови одеће/тканине и влакана и трагови боје  

86. Трагови психоактивих супстанци и токсина  

87. Трагови земље и прашине  

88. Трагови стакла и трагови на стаклу  

89. Трагови оруђа  

90. Трагови пуцања из ватреног оружја   

91. Трагови од испаљења на пројектилу и трагови на чаури  

92. Одређивање даљине пуцања из ватреног оружја и реконструкција путање пројектила  

93. Историјски значај дифениламинског теста и доказна вредност дифениламинског теста 

94. Детектовање и вештачење честица (микротрагова) насталих употребом ватреног оружја у 

савременој криминалистичко-техничкој пракси 

95. Детектовања GSR честица и основне карактеристике скенирајуће електронске микроскопије са 

енергодисперзивним детектором X-зрака – SEM/EDX метода  

96. Криминалистичка фотографија/фотографија у криминалистици  

97. Класична идентификациона фотографија и дигитална фотографија  

98. Холографија  

99. Основи криминалистичке идентификације 

100. Криминалистичко-тактички начини идентификације 

101. Основне врсте препознавања у криминалистичком смислу 

102. Криминалистичко-технички начини идентификације и идентификациона криминалистичка 

вештачења 

103. Дактилоскопски метод идентификације 

104. Трагови папиларних линија 

105. Фиксирање трагова папиларних линија 

106. Сумарни историјски осврт на настанак дактилоскопије 

107. Основни облици папиларних линија/цртежа папиларних линија 

108. Дактилоскопске формуле и класичне дактилоскопске збирке и аутоматски систем 

дактилоскопске идентификације 

109. Пороскопија и хејроскопија 

110. Опште основе биометријске идентификације 

111. Биометријске надзорне камере 

112. Идентификација на темељу ДНК анализе/на основу генетског кода 

113. Национални ДНК регистар 

114. Откривање, разјашњавање и доказивање убиства 

115. Основна криминалистичка подела убистава 
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116. Начин сазнања за извршено убиство 

117. Сакривање леша и случајеви убиства „без леша“ 

118. Увиђај на месту догађаја убиства, Обдукција леша и његова идентификација 

119. Однос жртве и убице и саслушање окривљеног за убиство 

120. Потрага за убицом и креирање његовог „профила“ 

121. Диференцијална криминалистичка дијагноза – убиство или самоубиство 

122. Откривање, разјашњавање и доказивање силовања 

123. Општа излагања о кривичном делу силовања и карактеристике извршилаца силовања 

124. Карактеристике жртава силовања 

125. Начини сазнања за извршено силовање и мере које се предузимају 

126. Трагови код силовања 

127. Информативни разговор са жртвом силовања и испитивање жртве као сведока 

128. Саслушавање осумњиченог/окривљеног за силовање 

129. Вештачења у вези са силовањем 

130. Превенција силовања 

131. Откривање, разјашњавање и доказивање отмице 

132. Откривање, разјашњавање и доказивање крађа 

133. Основне врсте крађа у криминалистичком смислу и исновне карактеристике учинилаца крађа 

134. Крађа уметничких предмета, антиквитета и културних добара 

135. Крађе моторних возила 

136. Провалне крађе 

137. Џепне крађе 

138. Откривање, разјашњавање и доказивање разбојништва и разбојничке крађе 

139. Откривање, разјашњавање и доказивање изнуде 

140. Откривање, разјашњавање и доказивање уцене 

141. Основне карактеристике разјашњавања и доказивања уцене 

142. Откривање, разјашњавање и доказивање компјутерског криминалитета 

143. Откривање, разјашњавање и доказивање еколошког криминалитета 

 


