Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
ПРАВО
Изборно подручје (модул)
Право унутрашњих послова
Врста и ниво студија
Основне академске студије првог нивоа
Назив предмета
Специјално физичко образовање 2 - употреба средстава принуде
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
5 Статус предмета (обавезни/изборни)
Обавезни
Услов
Положен истип СФО 1 и испуњеnе предиспитнe обавезe на предмету СФО 2 - УСП
Да у свом домену допринесе остварењу профила свршеног студента права - модула - право унутрашњих
послова и тиме створи услове за обављање послова овлашћеног службеног лица у простору примене
овалашћења у виду употребе средстава принуде.

Циљ
предмета

Стечена знања, умења и способности као специфичне компетенције овлашћених службених
Исход
лица, у простору примене овлашћења у виду упоребе средстава принуде, обезбеђују
предмета
конкурентност свршених студената на тржишту.
Садржај предмета
Анализа наставних садржаја, циљеви, задаци и организација предмета. Анализа простора деловања
полиције, законска и подзаконска регулатива за простор принде. Полицијски послови и овлашћења.
Употреба средстава принуде као овлашћење. Физичка снага и друга средаства принуде (службена палица,
средства за везивање, службени пас, службени коњ, специјсијална возила... ватрено оружје). Анализа
проблемских ситуација у оквиру различитих послова овлашћених службених лица (у оквиру општих
проблемских ситуација: бекства, самоповређивања, отпора и напада). Принципи за успешно решавање и
решавање проблемских ситуација. Обавезе овлашћених службених лица (полиције али и других овлашћених
службених лица са правом на примену овлашћења у виду употребе средстава принуде) пре, у току и након
употребе (извештавање, поступак утврђивања оправданости и правилности...). Студије случајева. Резултати
истраживања у простору овлашћења у виду употребе средстава принуде.

Теоријска
настава

У циљу оправданог и правилног решавања проблемских ситуација у оквиру извршавања послова
овлашћеног службеног лица, са циљем заштите живота људи, њихове имовине, спречавања
бекства лица затеченог при извршењу кривичног дела или лишеног слободе, одбијању напада од
Практична себе, другог лица или објекта који се обезбеђује, као и савладавање ометања и пречавања
настава
овлашћеног службеног лица пасивним или активним отпором, уз коришћење сутија конкретних
(вежбе,
случајева, на часовима вежби усваја се стварње услова за успешно решавање и решавање
ДОН,
посебних и појединачних проблемских ситуација, израда извештаја након примене овлашћења у
студијски
виду употребе конкретног средства принуде, анализа догађаја (реконструкција) коришћењем
истражива- информација из извештаја и поступак утврђивања оправданости и правилности употребе
чки рад)
средстава приуде.
Литература
1 Ђ. Амановић, Специјално физичко образовање, Криминалистичко-полицијска акадмија, Београд, 2013.
2 Арлов, Д. Употреба средстава принуде - овлашћење полиције, скрипта, самостално издање аутора. Нови
Сад, 2014.

3 Žaberl, N. Policijska pooblastila, Visoka policijsko-varnostna šola, Ljubljana, 2001.
4 Thomas T. Gillespie, Darrel G. Hart, John D. Boren, Police use of force, A Line Officer,s Guide, Kansas
5 Вукелић, И. М. Специјално физичко вежбање, Политоп-П, Београд, 1996.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2

2

Вербални са постављање задатака за решавање појединачних проблемских ситуација задовољењем дефинисаних
Методе
принципа, понављање, ситуациони - анализе карактеристичних случајева из стварних извештаја овлашћених службених
извођења
лица, демострација, појединачно и у групама решавање, извештавање и тумачење оправданости и правилности
наставе
примењеног овлашћења у виду употребе средстава принуде (у улози непосредног извршиоца и надређеног)
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
8 писмени испит
15
практична настава
7 усмени испит
35
колоквијуми
20
семинари
15

