Табела 5.2Спецификација предмета Шифра:П.ОП.О.35
Студијски програм/студијски програми: Општеправни
Врста и ниво студија: Основне академске студије; Студије првог степена
Назив предмета: Криминалистика
Наставник (Име, средње слово, презиме):Мирко А. Смољић
Сарадник: Данијела Н. Митровић
Статус предмета: Опциони предмет на основним академским студијама,VIIIсеместар
Број ЕСПБ:8
Услов:Положен испит из предмета Кривично право – општи део, Кривично право – посебни део;
Кривично процесно право – општи део; Кривично процесно право – посебни део
Циљ предмета: Савремена борба против криминалитета захтева познавање криминалистике.
Криминалистика је наука која проналази, усавршава ипримењује одређене научне или на практичном
искуству засноване методе исредства која су најподеснија да се кривично дело открије иразјасни, открије
учинилац иобезбеде докази, као и дасе спречи извршење планираних кривичних дела. Кратко речено, то је
наука о техници, тактици и методици истраживања и спречавања кривичних дела.
Исход предмета:Студент би требало дапокаже да влада предметном материјом у погледу основа
савремене криминалистичке тактике, технике и методике истраживања и спречавања кривичних дела;
покаже разумевање и значај криминалистике као науке за усавршавање метода и техника које су
најподесније да се кривичне дело открије и разјасни, да се открију учиониоци и обезбеде докази; да уме да
објасни значај криминалистике у области превенције кривичних дела.
Садржај предмета:
• Међународна сарадња у борби противкриминалитета
• Основи криминалистикеосновне поставке; Златна питања криминалистике
• Планирање криминалистичких активности
• Начин сазнања за кривично дело
• Криминалистичке радње
• Трагови
• Криминалистичка вештачења
• Идентификација
• Лична доказна средства
• Откривање кривичних дела: малолетника; у вези сазлоупотебом дрога; убиства; силовања
• Утврђивање чињеничног стања кодсаобраћајних незгода
• Вештачење докумената
• Фалсификовање новца
• Откривање, разјашњавање и доказивање привредног криминалитета
• Откривање и разјашњавање крађа
• Изнуда и уцена
• Стратегија савременог тероризма
• Откривање и разјашњавање компјутерског криминалитета и еколошких деликата
Литература:
а) основна: Алексић Ж., Шкулић М.: Криминалистика, Службени гласник, Београд, 2007.
б) додатна: Бошковић М.,: Криминалистика - Методика, Полицијска Академија, Београд, 2000;
Кривокапић В., Спречавање и сузбијање савремених облика криминалитета (Зборник радова),
Криминалистичко-полицијска академија, Земун, 2002; Бановић, Б.: Обезбеђење доказа у
криминалистичкој обради кривичних дела привредног криминалитета, Виша школа унутрашњих послова,
Београд, 2002.
Остали часови
Број часова активне наставе:
Предавања:
Вежбе:
Други облици
Студијски истраживачки /
2x15=30
3x15=45
наставе: /
рад: /
Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, студијска група, стручна група, семинарски радови,
консултације,Casestudy, судска пракса, вежбе гостујућих истакнутих стручњака из праксе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
Предиспитне обавезе
поена
присуство и активност на
писмени испит
10
предавањима
30
присуство и активност на вежбама
усмени испт
15
колоквијуми I и II
20
семинарски рад
25

