Прашања за тестот
Криминалистика
1. Кои се задачи и цели на криминалистиката?
2. Кога ќе споменеме изучување на: информатор, информативен разговор, обезбедување
место на настан, лишување од слобода, употреба на полициско куче, користење на
криминалистички евиденции, проверување и утврдување на алиби, стапици,
опсервирање, блокада, рација, заседа, патрола, потрага, други оперативно тактички
мерки, како и претрес, соочување, препознавање, увид, сослушување и одземање на
предмети, мислиме на една посебна област на криминалистиката, а таа е:
3. Во своето работење криминалистот е непристрасен и на коректен начин го расветлува
кривично правниот настан, постапува на крајно професионален, компетентен, стручен и
научен начин. Изведува докази кои го товорат, но и оние кои му одат и во прилог на
обвинетиот. Тој е правдољубив и непристрасен. За кое начело станува збор при
работењето на криминалистот?
4. Подготовка (скривници, алиби и транспорт), планирање (скица и цртежи на објект на
напад), набавување средства за извршување на кривично дело претставува индиција на:
5. Индициите се нужност во казнената постапка. За да имаат доказна вредност (а
6. Генерална цел на информативниот разговор е собирање на потребни известувања.
Добиваме информации од граѓани во својство на сведоци, жртви и оштетени. Сепак, сите
информативни разговори имаат една иста крајна цел, а таа е:
7. „ПЕАЦЕ“ моделот кој е дизајниран за спроведување на информативен разговор може
да се примени врз категорија на:
8. Кои вештини испитувачите мора да ги усвојат при водење на информативен разговор
според „ПЕАЦЕ“ моделот:
(0,10 бодови)
9. „СОФТЕНС“ гестовите во рамки на информативниот разговор според „ПЕАЦЕ“ моделот
претставуваат:
10. „ТЕД“ структурата (Телл ме……, И њоулд лике то Еџплаин….., Цан ѕоу Десцрибе…..)
применувана од страна на испитувачот кон испитаникот за време на информативниот
разговор претставува примена на:
11. Оспорувањето на исказот на испитуваното лице од страна на испитувачот за врема на
информативниот разговор претставува:
12. Која фаза од информативниот разговор е тнр. „3 П“ принцип (полите/примерно,
поситиве/позитивно и проспецтиве/со потенцијал) ?

13. Една од фазите на информативниот разговор е евалуација (процена). Што се
проценува:
14. Какви се последиците од незаконит претрес?

15. Кој го проценува степенот на основот на сомневање кај претрес?
16. Кој ја издава наредбата за редовен претрес на дом (претрес со претходно предавање
на наредба)?
17. Време на извршување на претресот односно максимален временски рок во кој е
потребно да постапат полициските службеници од МВР на РМ од моментот на добивање
на писмена наредба до започнување постапката за претрес е:
18. Што претставуваат криминалистичките евиденции?
19. Во која организациона единица во МВР на РМ на централизиран начин и во
електронска форма се чуваат односно се депонирани отпечатоците од папиларни линии
од лица – познати сторители на кривични дела, и отпечатоци пронајдени на место на
настан кај сите видови кривични дела сторени во Републиката (тнр. Централна збирка на
траги од папиларни линии) ?
)
20. Дали лицата кои се во притвор, на издржување казна во казнено-поправни
установи или во воспитно-поправни установи, доколку во текот на
кривичната постапка не биле регистрирани се врши криминалистичко техничка
регистрација и идентификација?
21. Синалетичката фотографија како дел од дактилоскопската евиденција - колкав број на
фотографии содржи?
22. За која категорија на лица може да биде издадена потерница?
23. ИНТЕРПОЛ објавува различна боја на меѓународни објави. Црвената боја на нивното
лого значи дека објавата е распишана по:
24. Што треба полицијата да подразбира под поимот на исчезнато лице ?
25. Согласно својата законска предвиденост, содржина и начин на дејствување
26. Согласно методите на спроведување на криминалистичко истражување барањето за
постапка за иницирање на посебните истражни мерки треба да биде засновано на :

27. Криминалистичка контрола се отвара/воспоставува кон:
28. При дефинирање на нивото на организираност на организирана криминална група
согласно борбата против транснационалниот организиран криминал и Палермо
Конвенција, најбитен параметар е:
29. Кога станува збор за класификација на информатори односно за лице информатор кое
потекнува од криминална средина, и кое претходно вршело кривични дела, таквото лице
го нарекуваме:
30. Постојат 5 фази на активност на прикриениот истражител, гледано од
криминалистичко стојалиште. Која се карактеризира со тнр. „најосетлив дел“, проценка на
ризик и временски период на „уфрлување“.
31. Кога станува збор за поимовно одредување на увидот, што е негова основна цел:
32. При лоšи временски услови, а во контекст на дејствието »обезбедување на траги со
доказна вредност по систем на приоритет«, доколку на место на настанот пронајдете:
текстилни влакна и влакна од човечко потекло, револвер, проектили и čаури, која од
наведените траги ćе ја обезбедите прва по редослед!
33. Во блиска иднина, сериозните кривиčно правни настани, ćе бидат документирани со:
34. Кои се релевантните и целосни документи кои се изработуваат во наšата земја во
врска по спроведено увидно дејствие!
35. Кај кои кривиčни дела ги сретнуваме трагите од крв, влакна (човечки и текстилни),
сперма и отпечатоци !
36. Žелатинските фолии, инстант фолиите, лепливите ленти со силиконска подлога,
силиконско гумените смеšи, праšоците, инстант и флуоресцентни праšоци, магнетните
праšоци, како и разлиčни хемиски реагенси, се користат за истраžување на:
37. На кој од следните наčини се обезбедуваат трагите од нафтени деривати?
38. Генерална поделба на вештачењата во Одделението за испитувања на спорни
документи е на следните проблематики:
39. »Визуелното препознавање« и »персоналните ефекти/лиčни предмети«, како
постапки на идентификација, сами по себе, се доволни или не?
40. Вештачењето на наркотични дроги и психотропни супстанци (мали количини) спаѓа во
анализи и испитувања од областа на:

