Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
ПРАВО
Изборно подручје (модул)
Право унутрашњих послова
Врста и ниво студија
Основне академске студије
Назив предмета
Криминалистичка оператива
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
5 Статус предмета (обавезни/изборни)
Услов
Испуњење предиспитних обавеза

Циљ
предмета

Обавезни

Упознавање студената са материјом из области оперативне делатности од значаја за превенцију и репресију
криминалитета, која није обухваћена садржајима осталих криминалистичких дисциплина. Пружање
потребних знања за прикупљање оперативних информација путем криминалистичко обавештајног рада,
криминалистичког профилисања, анализе деликвентске тактике и технике и сл.

Оспособљеност студената да у оперативној пракси примењују криминалистичко-оперативне
радње и мере, ради ефикаснијег супротстављања савременим облицима криминалитета.
Оспособљавање студената за успешно организовање и руковођење проактивним и реактивним
криминалистичким истрагама.

Исход
предмета
Садржај предмета

Појам и специфичности оперативног рада; појам и предмет криминалистичке оперативе и њено место у систему
криминалистике; начела криминалистичке оперативе; општи услову од којих зависи организација криминалистичке
оперативе; посебни услови од којих зависи организација криминалистичке оперативе; облици спровођења
криминалистичке оперативе (териотријални, линјиски, објектни, оперативно дежурство); оперативно обавештавање; појам
и карактеристике криминалистичких истрага; оперативне информације; оперативна криминалистичка контрола и
оперативна криминалистичка обрада; опреративне везе; сараднички однос; посебне истражне радње; савремени облици
оперативног рада; криминалистичко обавештајни рад; криминалистичко профилисање; криминалистичко-оперативни
значај и оперативно коришћење трагова и предмета, других чињеница и околности; криминалистички аспекти трагова и
сарадња оперативног радника и криминалистичког техничара; криминалистичко-оперативно тумачење и коришћење
материјалних трагова; криминалистичко-оперативни значај трагова који настају психичким деловањем кривичног дела на
учиниоца и других чињеница; криминалистичко-оперативно тумачењеи коришћење предмета кривичних дела.

Теоријска
настава
Обухвата: израду службених белешки о прикупљању оперативних информација, анализа
Практична
случајева, израда семинарских радова, посјета полицијским станицама, разговор са инспекорима
настава
полиције, посјета криминалистичким музејима и полицијским академијама.
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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године
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2
3
Методе
Примењују се вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода, метода израде
извођења
реферата, семинарских радова и пројеката, као и метода „корак по корак".
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
8 писмени испит
практична настава
7 усмени испит
50
колоквијуми
20
семинари
15

