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Записник 
 
 На основу члана 19. става 1. Правилника о Студентском парламенту Криминалистичко-
полицијске академије (у даљем тексту: Парламент), одржана је седница 27.02.2017. године, са 
следећим дневнимм редом: 

 
1. Усвајање дневног реда са претходне седнице 
2. Недостатак књига 
3. Молба за побољњање услова за испуњење предиспитних обавеза и излазак на испит 

из предмета СФО 
4. Разно 

 
На седници присутни, Небојша Илић, Немања Манојловић, Васо Богдановић, Милица 

Остовић, Михаило Ђорђевић, Оливера Младеновић, Никола Стаменковић, Марко Васовић, 
Александар Миљковић, Александар Радовановић, Рада Јаковљевић. Оправдано одсутни: 
Марија Миљић. Неоправдано одсутни: Стефан Мичић, Стефан Димитријевић 

 
По првој тачки дневног реда – Записник са претхоне седнице је усвојен. 
 
По другој тачки дневног реда – Књиге које недостају:  
За прву годину академских студија криминалистике: Кривично право – општи део, 
Практикум из ТСП-а 
За прву годину струковних студија криминалистике: Кривично право – општи део, 
Практикум из ТСП-а 
За другу годину академских студија криминалистике: Криминалистичка тактика, Историја 
државе и права 
За другу годину струковних студија криминалистике: Криминалистичка тактика, 
Превенција криминала, Криминологија, Криминалистичка медицина 
За трећу годину академских студија криминалистике: 
За трећу годину струковних студија криминалистке: Безбедност саобраћаја, Спречавање и 
сузбијање пожара, хаварија и експлозија, Организација и тактика полиције, Полицијски 
менаџмент, Криминалистичка оператива, Полицијска контрола и регулисања саобраћаја, 
Обезбеђење лица и имовине 
За четврту годину академских студија криминалистике: Организовани криминал, 
Економски криминал. 
 
По трећој тачки дневог реда –  Наимe, на самом почетку указујемо да у сали не постоји 

адекватна опрема за мерење и испуњење норматива у оквиру БМС-а, а што представља услов 
за излазак на испит. Сматрамо да тренутно стањe, које се огледа у томе да се згибови раде на 
конструкцији коша не испуњавају адскватне услове, из разлога компликованог приступа који 
омогућава почетак реализације вежбе. Конкретно девојке, да би дошле у ту позицију, морају 
искористити физичку снагу и снaлажљивост пењања да би се ухватилe за шипку, самим тим се 
доста изгуби снага и смањујe могућност испуњавања норме. 
Предлажемо да се обсзбеди адекватна справа за наведени проблeм која би омогућила 
реализацију извођења вежбе без непотребних потeшкоћа. 
Такође, студенти се често жале да имају проблем са силама (стисак шаке, мртво вучење, сила 
обружача ногу). Проблем се састоји у томе да студенти и порeд вежбања на ваннаставним 
активносТима и припремања за испуњење датих норми, не успевају да остваре норме, а у 



вeликом броју случајева се дешава да остварују и лошије резултате него што су имали на 
прeдходном изласку. Самим тим долази до великог негодовања студената и неповерљивости у 
сам систем и начин оцене датих тестова. 
Предлажемо да професори покажу веће интересовање за студенте који имају дате прблеме, у 
виду омогућавања термина на којима ће професори лично или неко кога овласте, објашњавати 
студентима правилну технику реализовања дате вежбе као и указивање на вежбе којима се 
повећава снага. 
Такође, ради разбијања предрасуда код студената, које се односе на то да професори пре 
пблагања колоквијума утичу на справе тиме што „затежу" исту, па је самим тим: теже 
испуњење норми, предлажемо да постоји неки увид у потврду која је добијена приликом 
баждарења справе пре сваког рока, а коју врши независни и непристрасни субјект ван 
академије. 
Имајући у виду да студенти који нису положили СФО 1 (основни ниво) немају право изласка 
на СФО 2 (усмерени ниво) на академским студијама, сматрамо да би студентима требало 
обезбедити могућност да полажу колоквијум из СФО 2 без обзира што нису испунили све 
тестове који се траже за испуњсње предиспитних обавеза на СФО 1. Као пример наводимо то 
да одређеном студенту може недостајати један тест (згибови) за полагање БМС-а из СФО 1 од 
укупно 9 тестова, па је некоректно не пружити могућност студенту да испуни предиспитне 
обавезе из СФО 2 које нису у међусобном oднoсу са датом вежбом која му представља 
проблем. Наглашавамо да би  се ово односило само на полагање БМС-а, не и на испит, 
имајући у виду да је неопходно прложити СФО 1 како би се полагао СФО 2. 
С обзиром да се колоквијум састоји од 9 тестова и полаже се из делова само у семестру у ком 
се слуша, предлажсмо да се остави могућност таквог полагања колоквијума и у сваком 
следећсм року. Пример: досадашња пракса је показала да се испит који је всћ одслушан у 
наредним роковима полаже све у једном дану, свих 9 тсстова, и то за студенте представља 
велике тешкоће. Могуће решење јесте да се колоквијум раздвоји на неколико дана, где би сс 
јсдан дан полагалс силе, наредни дан тестови у сали и последњег дана тсст ван сале(куперов 
тест). У оквиру овог проблсма наводимо да би требало БМС организовати пре почетка 
испитног рока, односно пре истека времена за пријаву испита за дати рок, како би студенти 
знали да ли имају услов за излазак на испит и избегли беспотрсбно плаћање пријаве испита. 

По четвртој тачки дневног реда – На предлог већине студената било би пожељно да 
се у кругу Академије постави неколико сатова зарад упућености у време. 

          
       

        
        
  Председник студентског парламента 

Немања Манојловић 


