На Мастер академским студијама криминалистике као диференцијални испити
полажу се испити из предмета Криминалистика, Кривично право (материјално и процесно)
и Организација и послови полиције.
КРИМИНАЛИСТИКА
Комисија (проф. др Ненад Радовић, проф. др Звонимир Ивановић и проф. др Дарко
Маринковић)
Криминалистичка тактика
1. Појам, предмет, задаци и систем криминалистике
2. Оперативне индиције
3. Појам и подела криминалистичких мера и радњи
4. Прикупљање обавештења
5. Законска правила претресања
Литература: уџбеник Криминалистичка тактика, издање КПУ
Криминалистичка методика
1. Појам, предмет и задаци криминалистичке методике
2. Кривично дело убиства у Кривичном законику
3. Неке криминалистички релевантне карактеристике силовања
4. Начини извршења тешких крађа
5. Криминалистичке истраге наркокриминала
6. Стратешки приступ супротстављању тероризму
Литература: уџбеник Криминалистичка методика, издање КПУ
Криминалистичка оператива
1. Појам и основне карактеристике криминалистичке оперативе
2. Радни профил криминалисте
3. Начини организације оперативног рада
4. Појам и врсте криминалистичких истрага
5. Појам и циљеви профилисања
Литература: уџбеник Криминалистичка оператива, издање КПУ
Криминалистичка техника
1. Теорија криминалистичке идентификације и обележја за идентификацију
2. ДНК регистрација и идентификација лица
3. Дефинисање граница и обезбеђење места догађаја
4. Трагови папиларних линија
5. Балистичка вештачења
Литература: уџбеник Криминалистичка техника, издање КПУ
КРИВИЧНО ПРАВО (МАТЕРИЈАЛНО И ПРОЦЕСНО)
Кривично материјално право
(проф. др Ивана Бодрожић)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Основна начела кривичног права
Временско и просторно важење кривичног закона
Општи појам кривичног дела
Биће и елементи бића кривичног дела
Законски основи искључења противправности
Појам и облици кривице
Неурачунљивост
Покушај кривичног дела
Појам и врсте стицаја
Појам и врсте саучесништва
Појам и врсте кривичних санкција

12. Тешко убиство
13. Злостављање и мучење
14. Разбојничка крађа и разбојништво
15. Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога
16. Спречавање службеног лица у вршењу службене радње
17. Напад на службено лице у вршењу службене дужности
18. Примање и давање мита
19. Геноцид
20. Тероризам
Литература:
1. Стојановић, З. (2016). Кривично право – општи део, Правна књига, Београд.
2. Ђорђевић, Ђ., Коларић Д., (2020). Кривично право – посебни део, Криминалистичкополицијски универзитет, Београд.
Кривично процесно право
(проф. др Александар Бошковић и проф. др Тања Кесић)
1. Појам и врсте кривичног поступка.
2. Ток редовног кривичног поступка.
3. Кривичнопроцесни субјекти (појам, класификација и начела).
4. Кривични суд (појам, уређење и начела функционисања).
5. Јавни тужилац (појам, уређење и начела у поступању).
6. Оштећени у кривичном поступку (појам, својства и правни положај).
7. Окривљени у кривичном поступку (појам, својства и правни положај).
8. Мере за обезбеђење присуства окривљеног (појам, општи услови и врсте).
9. Бранилац у кривичном поступку.
10. Појам и врсте судских одлука.
11. Основне карактеристике предистражног поступка.
12. Кривична пријава.
13. Поступање јавног тужиоца поводом кривичне пријаве.
14. Потражне радње полиције у предистражном поступку (појам, врсте и значај).
15. Доказне радње полиције у предистражном поступку (појам, врсте и значај).
16. Полицијско хапшење.
17. Задржавање осумњиченог до 48 сати.
18. Основне карактеристике истраге.
Литература:
3. Бошковић, А., Кесић, Т. (2020). Кривично процесно право (друго, измењено и допуњено
издање), Криминалистичко-полицијски универзитет, Београд.
ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОСЛОВИ ПОЛИЦИЈЕ
(проф. др Дане Субошић)
1. Основни организациони појмови (организација, организовање, организованост,
организационо)
2. Организационе теорије
3. Појам организационе структуре полиције
4. Повезаност елемената организационе структуре полицијe
5. Структура и делокруг Министарства унутрашњих послова Републике Србије
6. Дирекција полиције (надлежност, делокруг и структура)
7. Функције полиције у организационом смислу
8. Елементи полицијске функције
9. Учинак полицијске организације
10. Oрганизационо понашањe и организациона култура у полицији
Литература:
1. Субошић, Д.: Организација и послови полиције, четврто измењено и допуњено издање,
КПУ, Београд, 2020.

