
ОБАВЕШТЕЊЕ 
за студенте који имају обавезу реализације  

посебних облика наставе  
од 18.4. до 28.4.2017. године 

 
 Предвиђено време трајања праксе за студенте треће године Основних струковних студија криминалистике и 

четврте године Основних академских студија криминалистике је од 18. 4. до 28.4.2017. године, са радном 
суботом 22.4.2017. године. 
 

 Предвиђено време трајања праксе за студенте четврте године Основних академских студија безбедносне 
изборне групе је од 18. 4. до 28.4.2017. године (без радне суботе). Првих 6 радних дана студенти реализују 
праксу у организационим јединицама Сектора за ванредне ситуације, затим су 26. априла у служби Хитне 
помоћи, наредног дана у Безбедносно-информативној агенцији и последњег дана праксе (28. априла) у 
Војнобезбедносној агенцији. За све ближе информације, студенти се могу обратити проф. др Драгану 
Млађану. 
 

 Студенти који обављају праксу ван Београда, у обавези су да се првог дана праксе јаве у Полицијску управу у 
седишту, у 8.00 часова. Наредних  дана биће у одабраној полицијској станици, осим ако су у питању  
Полицијске управе Смедерево и Пирот. Ментори координатори  поменутих управа су сматрали да ће 
циљеви праксе бити успешније остварени ангажовањем студената у управама у седишту, него у полицијским 
станицама.  
 
Студенти који праксу реализују у Полицијској управи за Град Београд, у обавези су да се првог дана праксе у 
8.00. часова, јаве ментору-инструктору у полицијској станици по распореду праксе (Земун, Нови Београд, 
Савски венац, Палилула или Чукарица).  

 



 Студенти друге године основних академских студија Информатика и рачунарство  реализоваће праксу 9 
радних дана у ПУ за град Београд (од 18.4. до 28.4.2017. године). За све ближе информације могу да се обрате 
др Милану Глигоријевићу и др Војкану Николићу. 
 

 Студенти III године Основних струковних студија криминалистике полицијско-безбедносне изборне групе и 
IV године Основних академских студија полицијске изборне групе  имају обавезу задужења униформе 
12.4.2017. од 10.00 до 10.30, уколико су њихове матичне ПУ ВРАЊЕ, ЗАЈЕЧАР, ЈАГОДИНА, 
ЛЕСКОВАЦ, ПИРОТ, ПОЖАРЕВАЦ, ПРОКУПЉЕ И СРЕМСКА МИТРОВИЦА. Ментори 
координатори осталих ПУ нису сматрали да је студентима неопходна униформа. 
 

 Образац Дневног извештаја  студенти могу преузети у електронској форми са сајта Академије.   
 
 


