
Испитна питања из наставног предмета Криминалистичка методика  

(Струковне студије криминалистике и НПП ВШУП) 

Примењују се од априлског испитног рока 2019! 
 
 

Увод, привредни и политички криминал и друге новије форме криминала 

 
1. Положај криминалистичке методике у систему криминалистике (стр. 1. – 3.)  
2. Појам, предмет и задаци криминалистичке методике (стр. 4. – 8.) 

 
3. Фалсификовање новца, кривичноправно одређење, опште напомене, карактеристике дела и учиниоца 

(стр. 275. – 277.) 
4. Врсте фалсификовања новца (стр. 277. – 280.) 
5. Фалсификовање новца – откривање дела, идентификовање учинилаца и обезбеђење доказа (стр. 280. – 

283.) 
 

6. Кријумчарење и недозвољена трговина (Практикум, стр. 159. – 161.) 
 

7. Високотехнолошки криминал – кривичноправно одређење, мотиви учинилаца и појавни облици ВТК 
(стр. 348. – 352.) 

8. Високотехнолошки криминал – откривање дела, прве мере по сазнању, вршење увиђаја и обезбеђење 
доказа (стр. 352. – 355.) 
 

9. Привредни криминал – уопште о привредном криминалу, појам и карактеристике (стр. 356. – 360.) 
10. Привредни криминал – начелна разматрања истраживања привредног криминала и полазне 

претпоставке у прибављању доказа (стр. 360. – 363.) 
11. Привредни криминал – практичне препоруке у истраживању дела привредног криминала (стр. 363. – 

367.)  
 

12. Фалсификовање исправе – опште напомене, кривичноправно одређење дела, појавни облици и начини 
сазнања за дело и учиниоца (стр. 368. – 372.) 

13. Фалсификовање исправе – разјашњавање дела и обезбеђење доказа (стр. 372. – 377.) 
 

14. Злоупотреба службеног положаја (стр. 378. – 381.) 
 

15. Проневера (Практикум, стр. 205. – 206.) 
 

16. Појам и обележја корупције и подмићивања, корупција и организовани криминал (стр. 382. – 386.) 
17. Коруптивна кривична дела у КЗ, полазне основе у сузбијању корупције, криминалистичке истраге 

примања мита (стр. 386. – 392.) 
18. Корупција у полицији (стр. 392. – 396.) 
 
19. Трговина људима – уопште о трговини људима и кривичноправни оквир (стр. 397. – 402.) 
20. Криминалистичке истраге трговине људима – стратешке одреднице, препознавање дела и жртава и 

потенцијални докази о делу (стр. 402. – 410.) 
21. Криминалистичке истраге трговине људима – специјалне истражне методе, жртва и учинилац у 

криминалистичкој истрази (стр. 410. – 414.) 
 

22. Појам и основне карактеристике тероризма (стр. 415. – 421.) 
23. Однос тероризма и организованог криминала, криминалистичке истраге терористичких напада (стр. 

421. – 422, стр. 427. – 429.) 
 

                                                 
 Број странице односи се на уџбеник наведен у списку литературе. Уколико се материја испитног питања налази у 
Практикуму, та чињеница је посебно наглашена. 



Општи криминал 
 

24. Убиство – опште напомене о смрти и умирању, кривичноправно одређење убиства (стр. 9. – 12.) 
25. Врсте убиства с обзиром на средство и начин извршења (стр. 31. – 38.) 
26. Криминалистичко-форензичка истрага места проналаска леша – лице места, предмети и трагови 

убиства (стр. 39. – 46.) 
27. Криминалистичко-форензичка истрага леша – обдукција и ексхумација, утврђивање времена 

наступања смрти (стр. 46. – 50.) 
28. Идентификација леша (стр. 50. – 53.) 
29. Начини сазнања за убиство, уопште о криминалистичким истрагама убиства (стр. 53. – 61.) 
30. Криминалистичке истраге сумњивог нестанка лица (стр. 61. – 65.) 

 
31. Појам и врсте отмица (стр. 75. – 78.) 
32. Карактеристике кривичног дела отмице у пракси (стр. 78. – 81.) 
33. Криминалистичке истраге кривичног дела отмице (стр. 81. – 88.) 

 
34. Кривично дело силовање у домаћем законодавству и опште карактеристике дела (однос жртва – 

силоватељ, приступ учиниоца и отпор жртве) (стр. 90. – 96.) 
35. Специфичне форме силовања - групна, серијска силовања и силовања под дејство психоактивних 

супстанци (стр. 96. – 101.) 
36. Уопште о криминалистичкој делатности поводом силовања (стр. 101. – 108.) 
37. Специфично стање жртве силовања и пријава дела (стр. 108. – 109.) 
38. Непријављивање и лажно пријављивање силовања (стр. 111. – 117.) 
39. Форензичко-медицински преглед жртве силовања и криминалистички разговор са жртвом силовања 

(стр. 117. – 124.) 
40. Материјални трагови силовања и криминалистичко-форензичка истрага лица места (стр. 124. – 127.) 
41. Осумњичени у криминалистичкој истрази силовања (стр. 127. – 133.) 

 
42. Појам и основне карактеристике насиља у породици, законски оквири (стр. 134. – 139.) 
43. Криминалистичке истраге насиља у породици (стр. 139. – 144.) 

 
44. Појам и врсте крађа, уопште о обичним крађама и учиниоцима (стр. 145. – 147.) 
45. Крађе из станова и кућа и других незакључаних просторија и крађе у трговинским радњама (стр. 147. – 

152.) 
46. Крађе у средствима јавног саобраћаја и хотелске крађе (стр. 152. – 154.) 
47. Џепне крађе (стр. 154. – 159.) 

 
48. Тешке крађе, појам и облици, провалне крађе (стр. 160. – 168.) 
49. Начини сазнања и обезбеђење места догађаја крађе (стр. 168. – 171.) 
50. Увиђај код кривичног дела крађе и најзначајнији трагови који настају приликом извршења провалне 

крађе (стр. 171. – 177.) 
51. Откривање учиниоца крађе, обезбеђење доказа и значај индицијалног метода у овом поступку (стр. 

177. – 186.) 
 

52. Појам и основне карактеристике разбојништва и разбојничке крађе, средства и начини извршења (стр. 
187. – 191.) 

53. Начин сазнања, прве мере по сазнању за разбојништво, обезбеђење места догађаја (стр. 191. – 194.) 
54. Увиђај код кривичног дела разбојништва (стр. 194. – 196.) 
55. Разјашњавање дела и откривање учиниоца разбојништва (стр. 197. – 202.) 

 
56. Појам, кривичноправно одређење и карактеристике кривичног дела преваре (стр. 204. – 208.) 
57. Врсте превара, класичне преваре (стр. 208. – 217.) 
58. Преваре крађом идентитета (стр. 217. – 220.) 
59. Преваре путем интернета (стр. 221. – 226.) 
60. Уопште о криминалистичким истрагама превара, истраге превара у осигурању и превара путем 

интернета (стр. 226. – 234.) 
 

61. О кривичним делима везаним за моторна возила и појавним облицима криминалних делатности 
везаним за моторна возила – неовлашћено коришћење и (тешка) крађа возила (стр. 235. – 240.) 

62. Класични начини извршења неовлашћеног коришћења туђег возила и крађе возила (стр. 240. – 243.) 



63. Савремени начини извршења неовлашћеног коришћења туђег возила и крађе возила и пратеће 
активности учинилаца (стр. 243. – 246.) 

64. Поступање учинилаца с одузетим возилом (стр. 246. – 249.) 
65. Начин сазнања за нестанак возила, прве мере по сазнању и вршење увиђаја (стр. 249. – 253.) 
66. Откривање и разјашњавање неовлашћеног коришћења или крађе возила (стр. 253. – 256.) 

 
67. Појам и карактеристике кривичног дела изнуде (стр. 257. – 262.) 
68. Криминалистичке истраге кривичног дела изнуде (стр. 262. – 266.) 

 
69. Појам и карактеристике уцене, криминалистичке истраге уцене (стр. 268. – 273.) 

 
70. Појам, врсте и основне карактеристике дрога (стр. 284. – 289.) 
71. Однос дрога и криминала, појам и врсте криминала злоупотребе дрога (стр. 289. – 293.) 
72. Злоупотреба дрога у домаћем праву, неовлашћена производња дрога (стр. 300. – 306.) 
73. Кријумчарење дрога (стр. 306. – 310.) 
74. Продаја дрога крајњим корисницима (стр. 311. – 315.) 
75. Криминалистичке истраге дела наркокриминала – зависници у истрази и пронађена дрога као доказ 

(стр. 319. – 321.) 
76. Криминалистичке истраге илегалне производње дроге у тајним лабораторијама (стр. 321. – 324.) 
77. Криминалистичке истраге кријумчарења дрога (стр. 324. – 330.) 
78. Криминалистичке истраге купопродаје дрога (стр. 330. – 333.) 

 
79. Кривичноправна регулатива у вези с бекством возача с места саобраћајне незгоде, фактори који утичу 

на понашање возача (стр. 335. – 337.) 
80. Сазнање за саобраћајну незгоду с одбеглим учиниоцем, прве мере по сазнању, обезбеђење места 

догађаја и прелиминарно утврђивање битних околности саобраћајне незгоде (стр. 337. – 341.) 
81. Вршење увиђаја код саобраћајних незгода с одбеглим учиниоцем, најзначајнији трагови саобраћајних 

незгода, откривање непознатог учиниоца и обезбеђење доказа (стр. 341. – 347.) 
 

82. Истрага пожара као криминалистички релевантног догађаја (стр. 435. – 440.) 
83. Криминалистички аспекти експлозија (стр. 440. – 443.) 
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