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Циљ предмета 
Стицање знања о основним хемометријским методама применљивим у анализи форензичких 

података. Стицање практичних знања и вештина везаних за хемометријско моделовање 

зависности,анализу случаја, формирање и валидацију математичких модела. 

Исход предмета  

Студент је оспособљен да за потребе форензике: 

1. примењује адекватне хемометријске методе; 

2. самостално анализира и обрађује форензичке податаке; 

3. изведе закључке и дâ тражено мишљење по принципима форензичке науке за потребе органа 

поступка и других субјеката, наручиоца експертизе. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Значај хемометрије у форензичкој науци.Хемометријске методе распознавања облика 

(хијерархијска кластер анализа, анализа главних компонената) у форензици. Хемометријске 

регресионе методе у форензици (линеарна и полиномска регресија, мултипла линеарна 

регресија, регресија главних компонената).Вештачке неуронске мреже и њихова форензичка 

примена. Формирање и валидација математичког модела. Студија случаја. Хемометријске 

методе у предвиђању времена смрти. Хемометријске методе у профајлингу дрога и опојних 

супстанци. Хемометријска карактеризација форензичких узорака. 

Практична настава: 

Практична настава обухвата студију случаја – почетна статистичка анализа прикупљених 

форензичких података, класификација узорака, одабир одговарајућих хемометријских 

регресионих метода, формирање и валидација математичког модела. 
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Број часова активне наставе:  

5 (75) 

Теоријска настава:  

3 (30) 

Аудиторне вежбе:  

3 (45) 

Методе извођења наставе: 

Интерактивна предавања уз коришћење видео презентације, рачунске вежбе - самосталнан рад 

у мањим групама, консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 30 



колоквијум 40   

семинарски рад 20   

 


