
ФОНД ИСПИТНИХ ПИТАЊА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ДЕТЕКТИВЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О 

ДЕТЕКТИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ И ПРАВИЛНИКОМ О ПРОГРАМУ ОБУКЕ И ОСПОСОБЉАВАЊА ЛИЦА ЗА 

ВРШЕЊЕ ДЕТЕКТИВСКИХ ПОСЛОВА, НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ОБУКЕ И ОСПОСОБЉАВАЊА И ПОЛАГАЊА 

СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ДЕТЕКТИВЕ  

 

ПРВА ГРУПА ПИТАЊА 

ДЕТЕКТИВСКA ДЕЛАТНОСТ  

1. Појам детективске делатности  
2. Правни оквир за обављање детективске делатности 
3. Услови за обављање детективске делатности, појам правног лица и предузетника за детективску 
делатност и самосталног детектива 
4.  Услови за обављање детективских послова и појам детектива 
5. Појам лиценце, издавање и одузимање лиценце за вршење детективске делатности и детективских 
послова 
6. Начин вршења детективских послова и овлашћења детектива 
7. Средства принуде која може да употреби  детектив (принципи употребе, услови под којима се могу 
употребити и обавезе након употребе средстава принуде) 
8. Детективска легитимација (појам, изглед, садржај и употреба) 
9. Које податке детектив може тражити од државног органа, обавезна форма и садржина захтева 
10.  Уступање и давање на увид докумената и предмета полицији 
11. Евиденције и садржај евиденција које воде правна лица и предузетници за детективску делатност 
12. Надзор над вршењем детективске делатности – дужности и обавезе надзорисаног субјекта 
13. Казнене одредбе прописане законом (субјекти одговорности, казне и заштитне мере) 
14. Појам посебних доказних радњи и да ли исте може употребљавати детектив 
15. Детективска делатност и заштита података о личности  
16. Професионална етика за вршење детективских послова 
 
ПОЈАМ И ФУНКЦИЈЕ ПОЛИЦИЈЕ  

1. Појам и врсте полицијских послова 
2. Основне разлике између детективске делатности и полицијских послова  
 
УПРАВНИ ПОСТУПАК  

1. Основна начела поступка 
2. Појам странке и њено заступање  
2. Обавештавање 
3. Рокови у управном поступку  
 

ДРУГА ГРУПА ПИТАЊА 

КРИМИНАЛИСТИКА 

1. Утврђивање идентитета (идетификација путем личних података, фотографија као средство 
идентификације и дактилоскопија као средство идентификације)  
2. Трагови, појам и врсте  
3. Увиђај (криминалистичко-технички аспект)  



4. Појам, значај и подела индиција и доказа  
5. Верзије, појам и значај  
6. Планирање рада на основу индиција и верзија и основна питања криминалистике  
7. Припрема и тактика обављања разговора са одобама различитих карактеристика (оштећени, жртва, жене, 
старија лица)  
7. Основи тактике вршења потраге за лицима и предметима  
 
МЕТОДИКА ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА  

1. Прикупљање података од оштећеног  
2. Прикупљање података од грађана и јавним поговарањем  
3. Прикупљање података путем медија  
4. Прикупљање података из евиденција државних органа  
5. Прикупљање података праћењем – основи тактике  
6. Прикупљање података осматрањем – основи тактике 
7. Невербална комуникација 
8. Социјална перцепција 
 
ОСНОВИ КРИВИЧНОГ ПРАВА, КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА 

КРИВИЧНО ПРАВО – ОПШТИ ДЕО 

1. Начело законитости и кривично дело  
2. Место ,време и начин извршења кривичног дела  
3. Разлози искључења противправности кривичног дела 
4. Кривична одговорност  
5. Врсте казни 
6. Рехабилитација 
 
КРИВИЧНО ПРАВО – ПОСЕБНИ ДЕО 
 
1. Кривична дела против живота и тела  
2. Кривична дела против интелектуалне својине  
3. Кривична дела против имовине  
4. Битна обележја кривичног дела Крађа, Утаја и Превара,  
5. Битна обележја кривичног дела Одузимање туђе ствари и Уништење и оштећење туђе ствари  
6. Битна обележја кривичног дела Уцена  
7. Битна обележја кривичног дела Повреда равноправности и Повреда права на подношење правног 
средства  
8. Битна обележја кривичног дела Противправно лишење слободе 
9. Битна обележја кривичног дела Принуда 
10. Битна обележја кривичног дела Злостављање и мучење  
11. Битна обележја кривичног дела Нарушавање неповредивости стана и Неовлашћено откривање тајне  
12. Битна обележја кривичног дела Неовлашћено прислушкивање и снимање и Неовлашћено 
фотографисање  
13. Битна обележја кривичног дела Неовлашћено прикупљање личних података и  Повреда тајности писма и 
других пошиљки 
14. Битна обележја кривичног дела Непријављивање припремања кривичног дела и Непријављивање 
кривичног дела и учиниоца  
15. Битна обележја кривичног дела Давање лажног исказа, Спречавање и ометање доказивања и Повреда 
судског поступка 
16. Битна обележја кривичног дела Неовлашћено бављење одређеном делатношћу 



17. Битна обележја кривичних дела Нарушавање пословног угледа и кредитне способности и Одавање 
пословне тајне  
18. Битна обележја кривичних дела Лажно представљање и Самовлашће 
19. кривична дела против части и угледа  
 
ОСНОВИ КРИВИЧНО-ПРОЦЕСНОГ ПРАВА  
 
1. Основна начела кривичног поступка 
2. Стварна и месна надлежност 
3 Субјекти кривично-процесног прва 
4. Истрага кривичних дела 
5. Доказне радње 
 

ТРЕЋА ГРУПА ПИТАЊА 

УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ 

1. Основна људска права и слободе 
2. Уређење власти 
3. Уставни суд 
 
ДРЖАВНА УПРАВА 

1. Послови државне управе 
2. Уређење државне власти (Народна скупштина, Председник Републике, Влада) 
3. Министарства, органи управе у саставу министарстава и посебне организације  
4. Јавност рада и однос са грађанима  
 

ШТЕТА 

1. Појам и врста штете 
2. Одговорност за штету (постојање кривице, неодговорна лица, одговорност малолетника, услови који 
искључују одговорност за штету) 
3. Одговорност предузећа и других правних лица према трећем лицу  
4. Накнада материјалне штете (појам, доспелост обавезе накнаде штете, накнада у случају пропасти ствари 
одузете на недозвољени начин, накнада у облику новчане ренте)  
5. Обим накнаде материјалне штете (обична штета и измакла корист, потпуна нанада, снижење накнаде и 
подељена одговорност)  
6. Накнада материјалне штете у случају смрти, телесне повреде и оштећења здравља  
7. Накнада материјалне штете у случају повреде части и ширења неистинитих навода  
8. Накнада нематеријалне штете  
 
КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ  

1. Значење основних појмова  
2. Предмети и вођење евиденција  
3. Архивирање и чување предмета  
 


