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

Циљ
предмета

Обавезни

Упознавање студената са основним знањима неопходним за успешно криминалистичко поступање у
преткривичном поступку при откривању кривичних дела и њихових учинилаца, односно обучавање студената
за вршење појединих криминалистичко тактичких и доказних радњи у циљу откривања кривичних дела и
извршилаца као и стварања услова за успешно покретање и вођење кривичног поступка.

Оспособљеност студената да конкретно рјешавају разне криминалистичке проблеме имајући у
виду конкретне примјере из праксе, посебно у областима које су најприсутнији у средини гдје
студенти живе.
Исход
предмета
Садржај предмета
Криминалистичка провера; прикупљање обавештења; осматрање; легитимисање; утврђивање идентитета; ограничење
кретања на одређеном простору; криминалистичка контрола; потражна делатност; употреба специјално дресираних паса;
праћење; криминалистичка примена полиграфа; лишење слободе; заседа као метод лишења слободе; тактичка упутства
уз примену мера принуде; послуга саобраћајним средством и средством везе; секторски начин вршења позорничке и
патролне делатности; докази као средство утврђивања истине у кривичном поступку; значај информисања о лицу и
обезбеђење личних доказа; криминалистичко психолошка правила обављања разговора – психолошке карактеристике
исказа; прибављање исказа од осумњичњеног; саслушање окривљеног; алиби и његово проверавање у преткривичном и
кривичном поступку; саслушање сведока; препознавање; увид у одређену документацију органа, организација и заједница;
привремено одузимање предмета; специфичности вршења криминалистичких радњи на пловном објекту; вештачење;
стручна лица; посебне доказне радње; савремене тенденције у криминалистици; предлози за успешније криминалистично
поступање и сузбијању и спречавању криминалитета.

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
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Обухвата: презентација реалних и извођење симулованих криминалистичко-тактичких ситуација
и њихово решавање, анализа документације о конкретном криминалистичком поступању,
анализа примене и документовања појединих оперативно-тактичких и доказних радњи; посета
полицијским станицама, разговор са инспекорима полиције, посета криминалистичким музејима
и полицијским академијама
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3 Милан Жарковић, Криминалистичка тактика, Криминалистичко-полицијска академија, Београд,
2009. године.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
3
2
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

