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Асс. Милош Прица
Доц. др Дејан Вучетић
Статус предмета
изборни
(обавезни/изборни)

Унапређење научних сазнања и теоријских схватања и развијање академских
способности за даља истраживања у области полицијског права, као и овладавање
потребним знањима и вештинама за препознавање и разврставање појединих
решења области полицијског права.
Резултат савладаног програма из овог предмета биће и стицање основних и
продубљених знања о полицијском праву у свету и код нас.
Програм полицијског права треба да омогући студентима да након завршених
студија стекну знања, вештине, развијене способности и компетенције да:
самостално решавају практичне и теоријске проблеме у области полицијског права и
организују и остварују развојна и научна истраживања; могу да се укључе у
остваривање научних пројеката; могу да разумеју и користе најсавременија знања из
области полицијског права; критички мисле, делују креативно и независно;
комуницирају на професионалном нивоу у саопштавању научно-истраживачких
резултата; да буду оспособљени да те резултате саопштавају на научним
конференцијама, објављују у научним часописима; доприносе развоју научне
дисциплине и науке уопште.

Садржај предмета
Појам полиције; Постанак и историјски развој полиције; Извори полицијског права; Врсте
полиција; Организација полиције у праву Србије и у упоредном праву; Организовање полицијских
послова, услови и начин њиховог обављања; Полицијска овлашћења; Средства принуде; Техничка
средства полиције; Одговорност полицијских службеника; Радни односи у полицији; Службе
безбедности – позитивно-правни апект; Политичка полиција у упоредном праву; Историјски развој
политичке полиције у Србији; Контрола над радом полиције; Савет националне безбедности.

Теоријска
настава

Појам полиције, Постанак и историјски развој полиције, Извори полицијског права,
Врсте полиција, Организација полиције у праву Србије и у упоредном праву,
Полицијска овлашћења, Средства принуде, Техничка средства полиције,
Одговорност полицијских службеника, Радни односи у полицији, Службе
безбедности – позитивно-правни апект, Политичка полиција у упоредном праву,
Историјски развој политичке полиције у Србији, Контрола над радом полиције,
Савет националне безбедности.

Практична
На вежбама студенти се подстичу на критичку дискусију о појмовима, институтима и
настава
полицијског права. Поред тога, студентима се сугерише израда презентације и/или
семинарског рада на одабрану тему из датог предмета.
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавањ Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
а
Методе
извођења
наставе

Студенти ће на почетку рада добити увид у наставни програм, теме предавања,
литературу и добити посебна задужења у вези њеног савладавања. Од студената се
очекује да активно учествују у извођењу наставе, на предавањима, вежбама и
другим облицима рада.
Доминантани начини рада су: вербално излагање материје; визуелни прикази
(коришћење табела, образаца, графикона и сл.) на табли или помоћу видео-бима;
постављање и решавање хипотетичких примера и проблема; дискусија (питања,
одговори и полемика); подстицање сваког студента појединачно да се активно
укључује у процес савладавања материје и стицања знања; иницирање студената да
се путем семинарских радова укључују у процес научно-истраживачког рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
поена
активност у току
10
писмени испит
30
предавања
практична настава
10
усмени испит
30
колоквијуми
10
семинари
10
Списак тема по недељама
1
Појам полиције

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Постанак и историјски развој
полиције
Извори полицијског права
Врсте полиција
Организација полиције у праву
Србије и у упоредном праву
Организовање полицијских
послова, услови и начини њиховог
обављања
Полицијска овлашћења
Средства принуде
Одговорност полицијских
службеника
Радни односи у полицији
Службе безбедности у праву Србије
Политичка полиција у упоредном
праву
Историјски развој политичке
полиције у Србији
Контрола над радом полиције
Правни положај и надлежност
Савета за националну безбедност

