
 

Мастер академске студије криминалистике  

Општи услови 
Кандидати који су претходно остварили обим основних студија од најмање 240 ЕСПБ бодова, у 
трајању од најмање осам семестара и кандидати који су стекли високо образовање по прописима 
који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, завршетком основних 
студија у трајању од најмање осам семестара, а који су завршили факултете из друштвено-
хуманистичких поља, као и из интердисциплинарних студија области криминалистика, 
безбедност и заштита животне средине, имају право уписа на студијски програм мастер 
академских студија криминалистике.  
 
Упис на Мастер академске студије криминалистике утврђује се на основу  

− успеха оствареног на основним студијама израженог у бодовима (до 40 бодова) и  
− бодовање факултета на коме су завршене основне академске студије тако што се студенти 

који су завршили основне студије на Универзитету бодују са максимално 60 бодова 
узимајући у обзир специфичност предмета које су полагали на основним студијама, а који 
су од значаја за Мастер академске студије криминалистике, а кандидати који су основне 
академске студије завршили на другом факултету, бодују се са 50 поена. 

Кандидати који су основне академске студије завршили на другом одговарајућем факултету, могу 
полагати пријемни испит на коме могу остварити максималних 60 поена. У случају полагања 
пријемног испита, не врши се бодовање факултета, већ се као меродаван узима број поена који су 
остварили на пријемном испиту. 
 
Рангирање, односно редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на 
основу: успеха оствареног на основним студијама израженог бодовима (до 40 бодова, односно 
просечнa оцена на основним студијама помножена са 4 )  и  бодовање факултета на коме су 
завршене основне академске студије или успеха оствареног на положеном пријемном испиту (до 
60 бодова). 
 
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. Појам предмет и задаци Криминалистичке методике? 
2. Наручена убиства? 
3. Опште одреднице криминалистичких истрага убиства? 
4. Жртва силовања у у криминалистичким истрагама – пријављивање и непријављивање 

силовања? 
5. Начини извршења провалних крађа? 
6. Криминалистичке истраге превара? 
7. Криминалистичке истраге кривичних дела високотехнолошког криминала? 
8. Карактеристикекривичнихделанеовлашћенепроизводње и прометаопојнихдрога–

наркокриминала? 
9. Криминалистичке истраге кријумчарења опојних дрога? 
10. Поступање учинилаца с одузетим (краденим  возилом)? 

 

Криминалистичка оператива: 

1. Радни и образовнби профил кримиалсите? 
2. Појам, карактеристике и врсте информација? 
3. Појам, каркатеристике и врсте доказа? 
4. Појам и врсте криминалистичких истрага? 
5. Предмет, циљеви задаци криминалистичких истрага? 
6. Модели криминалситичких истрага? 
7. Криминалистичко-оперативна анализа делинквентске тактике учиниоца? 
8. 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. Појам и предмет проучавања криминалистичке технике и форензике? 
2. Објекти и подела криминалистичке технике? 
3. Основна обележја за криминалистичкпо-техничку идентификацију? 
4. Методе за криминалистичко-техничку регистрацију и идентификацију лица? 
5. Особине папиларних линија? 
6. Основни облици цртежа папиларних линија? 
7. Оперативна криминалистичка фотографија-светлосни параметри? 
8. Криминалистичко-технички елементи увиђајне документације? 
9. Криминалистичко-техничка идентификација обуће? 
10. Криминалистичко-техничка идентификација ватреног оружја? 

 

 

 



Превенције криминала: 

1. Појмовно одређење и класификација превенције криминала? 
2. Индивидуално усмерени превентивни програми? 
3. Превентивни програми усмерени ка породици? 
4. Превентивни програми усмерени ка школи? 
5. Изграђивањедруштвене кохезије у локалној заједници? 
6. Основне технике ситуационе превенције криминала? 
7. Превенција криминала кроз дизајн средине? 
8. Полицијска делатност у локалној заједници? 
9. Проблемски-орјентисан рад полиције? 
10. Стратегија нултe толеранције? 
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