ПРИЈЕМНИ ИСПИТ – КРИМИНАЛИСТИКА
Испитна питања
Криминалистичка тактика
1. Појам, предмет и задаци криминалистике?
2. Основна начела криминалистке?
4. Основни субјекти и методи супротстављања криминалитету?
5. Међународна сарадња у спречавању и сузбијању криминалитета?
6. Начини сазнања за кривично дело и учиниоца?
7. Индиције и верзије (појмовно одређење и планирање оперативног рада на основу
индиција и верзија)?
8. Криминалистичка обрада места кривичног догађаја?
9. Увиђај (појам, значај, законска правила и тактика вршења)?
10. Претресање (појам, циљ, врсте, законска правила и тактика вршења)?

Криминалистичка методика – питања за пријемни испит
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Појам предмет и задаци Криминалистичке методике?
Наручена убиства?
Опште одреднице криминалистичких истрага убиства?
Жртва силовања у у криминалистичким истрагама – пријављивање и непријављивање
силовања?
Начини извршења провалних крађа?
Криминалистичке истраге превара?
Криминалистичке истраге кривичних дела високотехнолошког криминала?
Карактеристикекривичнихделанеовлашћенепроизводње и прометаопојнихдрога–
наркокриминала?
Криминалистичке истраге кријумчарења опојних дрога?
Поступање учинилаца с одузетим (краденим возилом)?

Криминалистичка оператива:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Радни и образовнби профил кримиалсите?
Појам, карактеристике и врсте информација?
Појам, каркатеристике и врсте доказа?
Појам и врсте криминалистичких истрага?
Предмет, циљеви задаци криминалистичких истрага?
Модели криминалситичких истрага?
Криминалистичко-оперативна анализа делинквентске тактике учиниоца?
Криминалистичка анализа вербалног и невербално гпонашања у току прикупљања
обавештења и саслушања осумњиченог?

9. Израда профила учинилаца кривичних дела?
10. Криминалистичко-обавештајни производи?
Криминалистичка техника:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Појам и предмет проучавања криминалистичке технике и форензике?
Објекти и подела криминалистичке технике?
Основна обележја за криминалистичкпо-техничку идентификацију?
Методе за криминалистичко-техничку регистрацију и идентификацију лица?
Особине папиларних линија?
Основни облици цртежа папиларних линија?
Оперативна криминалистичка фотографија-светлосни параметри?
Криминалистичко-технички елементи увиђајне документације?
Криминалистичко-техничка идентификација обуће?
Криминалистичко-техничка идентификација ватреног оружја?

Превенције криминала:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Појмовно одређење и класификација превенције криминала?
Индивидуално усмерени превентивни програми?
Превентивни програми усмерени ка породици?
Превентивни програми усмерени ка школи?
Изграђивањедруштвене кохезије у локалној заједници?
Основне технике ситуационе превенције криминала?
Превенција криминала кроз дизајн средине?
Полицијска делатност у локалној заједници?
Проблемски-орјентисан рад полиције?
Стратегија нултe толеранције?
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