
Испитна питања из предмета  
''криминалистичке истраге наркокриминала''  

– мастер студије криминалистике 
 

1. Појам дрога (стр. 281. – 282.) 
2. Врсте и основне карактеристике дрога (стр. 282. – 286.) 
3. Појам нових психоактивних супстанци (НПС) (Нове психоактивне супстанце, стр. 2. – 4.) 
4. Кривичноправно регулисање НПС (Нове психоактивне супстанце, стр. 4. – 10.) 
5. Однос дрога и криминала (стр. 286. – 289., Наркоманија, полиција и наркокриминал, стр. 3. – 5.) 
6. Карактеристике криминала производње и продаје наркотика и прикривеност као његово битно 

обележје (стр. 290. – 293.) 
7. Илегално тржиште опојних дрога (ФИ организованог криминала, стр. 44. – 47.) 

 
8. Злоупотреба дрога у домаћем праву – основна обележја дела у вези производње, продаје, држања и 

омогућавања уживања дрога (стр. 294. – 295.) 
9. Неовлашћена производња дрога (стр. 296. – 298.) 
10. Илегалне лабораторије за производњу дрога (стр. 298. – 300.) 
11. О кријумчарењу дрога уопште, кријумчарење превозним средствима (стр. 300. – 304.) 
12. Кријумчарење наркотика на телу, у телу, одећи и пртљагу (стр. 304. – 305.) 
13. Припрема и паковање дрога за продају крајњим корисницима (стр. 305. – 307.) 
14. Продаја дрога крајњим корисницима (стр. 307. – 310.) 
15. Однос полиције и ситних препродаваца и конзумената ПАС (Наркоманија, полиција и наркокриминал, 

стр. 6. – 7.) 
16. Полиција и организовани наркокриминал (Наркоманија, полиција и наркокриминал, стр. 7. – 9.) 
17. Старосна, полна и образовна структура корисника ПАС (Прикупљање обавештења, стр. 61.) 
18. Контакти корисника ПАС са полицијом – основи привођења и осуђиваност (Прикупљање обавештења, 

стр. 61. – 62, 64.) 
19. Третман корисника ПАС у полицији – самопроцена, потенцијални узроци негативног имиџа полиције 

и могућа објашњења (Прикупљање обавештења, стр. 62. – 63.) 
20. Прибављање информација од корисника ПАС – околности (теме) криминалистичких интервјуа, 

спремност на исказивање и (само)процена истинитости исказа (Прикупљање обавештења, стр. 63. – 
64.) 

21. Перцепција наркоманије у Србији – релевантни узроци и фактори превенције (Перцепција 
наркоманије и наркокриминала, стр. 5. – 7.) 

22. Перцепција наркокриминала у Србији – релевантни узроци и улога субјеката кривичноправне реакције 
(Наркоманија, полиција и наркокриминал, стр. 8. – 11.) 

23. Тенденције у кретању наркокриминала – перцепција и статистичко стање (Наркоманија, полиција и 
наркокриминал, стр. 11. – 12.) 
 

24. Криминалистичке истраге дела наркокриминала – стратешке одреднице (стр. 311. – 315.) 
25. Зависници у истрази наркокриминала и пронађена дрога као доказ (стр. 315. – 317.) 
26. Криминалистичке истраге илегалне производње дроге у тајним лабораторијама (стр. 317. – 320.) 
27. Криминалистичке истраге кријумчарења дрога – индикативни метод (стр. 320. – 323.) 
28. Криминалистичке истраге кријумчарења дрога – контролисана испорука (Скрипта, стр. 1. – 4.) 
29. Криминалистичке истраге купопродаје дрога – симулована куповина наркотика (Скрипта стр. 5. – 8.) 
30. Прикривени иследник у сузбијању наркокриминала – појам и кривичноправно регулисање у Србији 

(Скрипта, стр. 20. – 25.) 
31. Прикривени иследник у сузбијању наркокриминала – незаконито поступање прикривеног иследника 

током ангажовања у криминалистичким истрагама наркокриминала (Скрипта, стр. 25. – 27.) 
32. Прикривени иследник у сузбијању наркокриминала – криминалистички аспекти (Скрипта, стр. 27. – 

36.)  
33. Тајни надзор у сузбијању наркокриминала – појам и модалитети (Скрипта, стр. 37. – 40.) 
34. Тајни надзор у сузбијању наркокриминала – кривичноправно регулисање у Србији (Скрипта, стр. 41. – 

42.) 
35. Тајни надзор у сузбијању наркокриминала – практични аспекти (Скрипта, стр. 42. – 49.) 
36. Природа насиља на наркотржишту (Скрипта, стр. 51. – 53.) 
37. Системско насиље и виртуелна анархија на наркотржишту (Скрипта, стр. 53. – 56.) 
38. Убиства на наркотржишту (Скрипта, стр. 56. – 61.) 
39. Криминалистичка обележја убистава повезаних са наркотржиштем (Скрипта, стр. 63. – 64.) 



 
 
Напомена:  Студенти који су положили колоквијум оценом 9 или 10 на завршном испиту 

ослобођени су питања означених зеленом бојом. 
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