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Сажетак 
У циљу утврђивања ставова студената о настави Специјалног физичког образовања, који спада у групу опште-стручних предмета, 
анонимно је анкетирано 103 студената I године Криминалистичко-полицијске академије мушког пола, а након завршене наставе 
на предмету Специјално физичко образовање I и предиспитних обавеза из наведеног предмета у школској 2008/09 години. 
Анализом резултата добијених анкетирањем изводи се закључак да је мишљење великог броја испитаника да је  наставни предмет 
СФО изузетно значајан, или да спада у значајније предмете (94.17%), док је број часова практичне наставе недовољан, односно 
просечан (82.52%) и да број часова практичне наставе треба да буде 4 (39.81%), односно 5 (31.07%) пута недељно. Значајан је 
став испитаника да је фонд теоретске наставе задовољавајући (58.25%) и да наставу СФО-а треба реализовати у оба семестра 
у току школске године (86.41%). Од наставних садржаја СФО-а испитаници највише воле (87.38%) специјални део (ударци, 
полуге, бацања...), а најмање теоретску наставу. Када су у питању ставови студената о очекиваним резултатима СФО-а може се 
закључити да је 49.51% постигло више или у складу са очекивањем, док код 46.60% та очекивања нису испуњена, или су чак 
разочарани у односу на очекивано. Велики број испитаника, њих 48 (46.60%), мишљења је да су наставници и сарадници на 
предмету изузетно коректни, или коректни, док је код њих 19 (18.45%) превладао став да су не коректни, односно да су их, својим 
односом, разочарали.

Кључне речи: АНКЕТА / ПОЛИЦИЈА / ЕДУКАЦИЈА / ПРАКТИЧНА НАСТАВА

УВОД

Специјално физичко образовање (СФО) 
је наставни предмет који се реализује на 
Криминалистичко-полицијској академији (КПА) 
у Београду и припада групи уже стручних пред-
мета. СФО је део велике научне области под 
називом Физичко васпитање. Научна засно-
ваност СФО-а је у друштвеним наукама, као 
што су педагогија, психологија, социологија, 
андрагогија и антропологија, где су заснова-

не социо-друштвене и психолошке основе пред-
мета (едукативно-теоретски аспект), као и у 
медицинско-биолошким наукама, као што су 
анатомија, физиологија,  спортске науке, где су 
засноване практично-тренажне основе предме-
та (тренажни аспект). Оваква заснованост пред-
мета само наглашава велику сложеност и не-
опходност широког образовања и практич-
не оспособљености које стручњаци из ове об-
ласти морају да имају, а са друге стране, нагла-
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шава комплексност едукације кроз коју студен-
ти морају да прођу у току процеса школовања да 
би се оспособили за ефикасно обављање посла за 
који су се професионално определили (Roberg, & 
Bonn, 2004; Кешетовић, 2005; Благојевић, Допсај, 
и Вучковић, 2008; Милановић, Радисављевић, и 
Пашић, 2010).  

СФО има тродимензионални модел уче-
ња, са три карактеристичне фазе – основном, 
усмереном и ситуационом обуком. СФО је тако 
конципиран, да у одговарајућој корелацији са 
другим научним дисциплинама које се изучавају 
на КПА, уз пуно поштовање радног профила за 
које се спремају студенти, дају максималне ефекте 
едукације (Милошевић, Мудрић, Јовановић, 
Амановић, и Допсај, 2005).

Специјално физичко образовање доживело 
је трансформације и у школским институцијама 
(ПА, ВШУП и КПА) које школују кадар за 
Министарство унутрашњих послова (МУП) и то 
смањењем фонда часова и укидањем одређених 
програмских садржаја. Тренутно СФО је 
једносеместрални предмет, који се изучава у прве 
три године академских студија, односно у прве 
две године када су у питању струковне студије. 
Недељни фонд часова вежби је 3, уз 1 теоретски 
час (Јанковић и сар., 2008). 

Циљ овог истраживања је да се утврде 
ста вови студената I године Криминалистичко-
полицијске академије из Београда о настав-
ном предмету Специјално физичко образовање, 
који је из групе опште-стручних предме-
та јер се СФО, као едукативни и тренажни си-
стем, бави трансформацијом студента из стату-
са иницајалног, почетног, стања знања и утрени-
раности ка ни воу дефинисаног потребама про-
фесионалне обу чености и оспособљености за 
извршење радних и руководећих задатака у Ми-
нистарству унутрашњих послова. 

Задаци овог истраживања могу се дефи-
нисати кроз утврђивање ставова студената КПА 
према:

1. значају предмета СФО, о заступљености 
практичне наставе у систему едукације на 
КПА и о потреби практичне наставе СФО-а;

2.  заступљености теоретске наставе  и наставе 
СФО-а по семестрима;

3. о областима из СФО-а и специјалног дела 
СФО-а које студенти највише воле и

4. о очекиваном исходу у односу на СФО и о 
односу професора на овом предмету.

Добијени ставови студената треба да ука-
жу на њихово перципирање наставног про цеса, 
да укаже на ниво и структуру њиховог слагања 
или не слагања са пројектованим актуелним кон-
цептом наставе, да укаже на евентуалне пробле-
ме у реализацији наста ве СФО, што је стандар-
дни методски посту пак који се реализује на Уни-
верзитету у односу на различите облике наста-
ве (Дабо вић, Добријевић, Милетић, Вишњић, 
и Милетић, 2009). Добијени подаци могу би ти 
искоришћени у генералном поступку евалуације, 
односно самоевалуације квалите та наставе СФО 
на КПА, као и да утичу на позитиван приступ при 
редизајнирању нас тавних планова и програма за 
наредне генерације (Вучковић, и Допсај, 2009). 

МЕТОД

Анонимно је анкетирано 103 студената I го-
дине КПА мушког пола, а након завршене наста-
ве и предиспитних обавеза у школској 2008/09. 
години. У анкети је коришћен посебно конструи-
сан анкетни лист затвореног типа (понуђен избор 
више одговора са задатком опредељивања само за 
један) које су испитаници попуњавали методом 
анонимног поступка (Шешић, 1978). 

Да би се добили потребни подаци, констру-
исан је анкетни лист који се састојао од 9 (девет) 
питања. Питања су тако конструисана да се њима 
желело сазнати како студенти сагледавају пред-
мет СФО. Конструисани мерни инструмент је за-
твореног типа и уз могућност избора већег броја 
понуђених одговора. Анкетни лист је имао крат-
ка јасна и недвосмислено формулисана питања, 
како би испитаницима била разумљива. Испита-
ницима је и усменим путем објашњен циљ и за-
даци истраживања и дата потребна објашњења 
у вези са избором одговора. На овај начин је 
обезбеђено да се добију подаци који су могли да 
се, на објективан начин, среде и анализирају.  

Обрада резултата ставова студената I го-
дине КПА мушког пола према настави СФО 
представљена је дескриптивном методом, и то 
дистрибуцијама фреквенција и трансформиса-
на је у проценте и приказана је у 9 (девет) табела 
који су поређани према редоследу постављених 
питања у анкетном листу.
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практичне наставе, предмета СФО довољно. Од 
овог броја њих 17 или 16.50% је мишљења о 
задовољавајућем броју часова, а само 1 или 0.97% 
да је превише. Мишљење 85 или 82.52% испита-
ника је да се заступљеност практичне наставе на-
лази на просечном односно недовољном нивоу. 
Од овог броја њих 72 или 69.90% је мишљења да 
је заступљеност практичне наставе недовољна.  

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

У Табели 1 приказани су ставови студената 
у вези са значајем предмета. На основу добијених 
резултата може се закључити да је чак 97 или 
94.17%, испитаника мишљења да је предмет СФО 
изузетно значајан, односно да спада у значајније 
предмете. Од овог броја њих 77 или 74.76% је 

мишљења да је СФО изузетно значајан предмет. 
Занемарљив број испитаника, њих 5 је мишљења 
да је у питању предмет просечно значајан, а 
само 1 или 0.97% је мишљења да је СФО из реда 
мало значајних предмета. На основу ових ре-
зултата може се констатовати да студенти КПА, 
садржаје наставног предмета СФО препознају 
како изузетно значајне са аспекта професионалне 
оспособљености.

Табела 1.   Ставови студената о значају предмета СФО

Број питања 1

Питање Став о значају предмета СФО у систему едукације на КПА

Понуђени 
одговори

Изузетно
значајан

Спада у
значајније

Просечно
значајан

Мало 
значајан

Нема 
значај Нема став

Број одговора 77 20 5 1 0 0

% 74.76 19.42 4.85 0.97 0.00 0.00

% подгрупе 94.17 0.97

Практична настава СФО-а тренутно је ор-
ганизована тако да студенти имају 3 часа наста-
ве у сали, од чега један једночас и један двочас 
и на настави реализују технике из бацања, полу-
га, удараца и блокова, док се настава пливања и 
јутарње кондиционирање не реализују. На осно-
ву резултата у Табели 2 може се закључити да 
је 18 или 17.48% испитаника мишљења да је 

Табела 2.   Ставови студената о заступљености практичне наставе СФО

Број питања 2

Питање Став о заступљености практичне наставе  СФО-а у систему едукације на КПА

Понуђени 
одговори Превелик Задовољавајући Просечан Недовољан Нема став

Број одговора 1 17 13 72 0

% 0.97 16.50 12.62 69.90 0.00

% подгрупе 17.48 82.52
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шен. Кроз часове теоретске и практичне наставе 
студенти су упознати са моделима обуке и у пот-
пуности су схватили значај континуитета наста-
ве СФО, што се види и по резултатима из Табе-
ле 5. За наставу СФО-а у оба семестра у школској 
години изјаснило се чак 89 или 86.41% испита-

Табела 3.   Ставови студената о потреби практичне наставе СФО

Број питања 3

Питање Став о потреби практичне наставе СФО у систему едукације на КПА

Понуђени 
одговори

5 X 
недељно

4 X 
недељно

3 X 
недељно

2 X 
недељно

1 X 
недељно

Нема 
став

Број одговора 32 41 26 3 1 0

% 31.07 39.81 25.24 2.91 0.97 0.00

% подгрупе 70.87 3.88

Када је требало да се изјасне о потребном 
броју часова практичне наставе СФО-а, 73 испи-
таника (70.87%) мишљења је да је неопходно ова-
кав облик наставе реализовати 4 (четири) одно-
сно 5 (пет) пута недељно. Од овог броја, 32 ис-
питаника (31.07%) мишљења је да је неопходно 
практичну наставу СФО-а реализовати 5 (пет) 
пута недељно, а њих 41 (39.81%) да је потребно 
практичну наставу реализовати 4 (четири) пута 
недељно. Од укупног броја испитаника њих 26 
(25.24%) је мишљења да је практичну наставу 
неопходно реализовати на нивоу од 3 (три) часа 
недељно, док 4 испитаника (3.88%) мисле да им је 
довољно да практичну наставу СФО-а реализују 
2 (два) пута, односно 1 (један) пут недељно. 

Наставни предмет СФО поред три часа 
практичне наставе има и један час предавања 
недељно. На овом часу студенти се упознају са 
теоретским основама предмета и одређеним про-
грамским садржајима. Када се посматрају ста-
вови испитаника о реализација теоретске наста-
ве СФО-а (Табела 4) очигледно је да се њихови 
ставови знатно разликују у односу на ставове у 
вези са практичном наставом СФО-а. Код овог 
питања 4 испитаника (3.88%) мишљења је да је 
фонд теоретске наставе превелик, док 60 испи-
таника (58.25%) је мишљења да је овај фонд ча-
сова на задовољавајућем нивоу. Мишљење да је 
фонд теоретске наставе недовољан има 22 испи-
таника (21.36%), док чак 17 испитаника (16.50%) 
нема став.

Табела 4.   Ставови студената о заступљености теоретске наставе СФО

Број питања 4

Питање Став о заступљености теоретске наставе СФО у систему едукације на КПА

Понуђени одговори Превелик Задовољавајући Недовољан Нема став

Број одговора 4 60 22 17

% 3.88 58.25 21.36 16.50

Усклађивањем студија на Криминалистичко-
полицијској академији са Болоњском декларацијом 
програмски садржаји предмета СФО су од двосе-
местралног сведени на једносеместрални пред-
мет. Оваквим поступком изгубљен је континуи-
тет наставе, а континуални модел учења је нару-
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ника, а њих 11 или 10.68% за постојећи модел 
наставе, док 3 испитаника немају став у вези са 
заступљености наставе по семестрима. 

Као наставна дисциплина СФО-е се развио 
из области физичке културе, као друштвене нау-
ке која се бави законитостима које владају у мото-
ричком простору, односно простору који генерал-
но изучава процесе локомоције, са аспекта закони-
тости кретања, контроле и управљања у односу на 
основна физичка својстава код људи. СФО је уско 
специјализована област која се бави изучавањем 
законитости које владају у односу на моторич-
ки простор тј. у односу на кретне структуре које 

су неопходне у смислу професионалних потреба 
полиције, као и законитостима едукације у одно-
су на процесе датог полицијског образовања. Овај 
наставни предмет подељен је на целине и то: те-
оретска настава, специјални део (рад у сали) који 
се састоји од различитих техника делимично пре-
узетих из борилачких спортова (бацања, ударци, 
полуге...) које су прилагођене специфичним про-
фесионалним потребама рада полиције, наста-
ва пливања, настава скијања и базично моторич-
ки статус (БМС) који има за циљ побољшање и 
одржавање нивоа општих и специфичних физич-
ких способности и моторичких знања и вештина. 

Табела 5.   Ставови студената о заступљености наставе СФО у семестрима 

Број питања 5

Питање Став о заступљености наставе СФО у систему едукације на КПА 
по семестрима

Понуђени одговори СФО у оба СФО у једном Нема став

Број одговора 89 11 3

% 86.41 10.68 2.91

Испитаници су се о наставним садржајима, 
које највише воле, изјаснили тако да је њих 90 
или 87.38% за наставу у сали, њих 2 или 1.94% 
за наставу пливања и исти толики број за БМС, 1 
или 0.97% за наставу пливања, ниједан за теорет-
ску наставу, док њих 8 или 7.77% нема став о на-
ставним садржајима (Табела 6). Да би се створи-

ла јаснија слика о наведеним ставовима неопходно је 
напоменути да испитаници нису релизовали наста-
ву пливања и скијања, као ни програмски садржај 
БМС-а и да је већина испитаника о програмским 
садржајима, највероватније, створила слику само 
са теоретског предавања (Амановић, Јовановић, и 
Мудрић,  1999).     

Табела 6.   Ставови студената о наставним садржајима СФО-а 

Број питања 6

Питање Шта највише воле од наставних садржаја

Понуђени 
одговори

Настава у 
сали

Теоретску 
наставу

Наставу 
пливања

Наставу 
скијања БМС Нема став

Број 
одговора 90 0 2 1 2 8

% 87.38 0.00 1.94 0.97 1.94 7.77
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комбинације елемената, док њих 8 или 7.77% нема 
став (Табела 7). Разлог за најмањи проценат када 
су у питањи ударци и бацања, највероватније се 
налази у томе што се технике реализују „на праз-
но“, што није случај када су у питању реализације 
техника бацања и полуга (Гужвица, 2004), одно-
сно неке друге специфично професионалне тех-
нике и вештине (Арлов, 2006). 

Пошто се специјални део СФО-а састоји из 
техника бацања, полуга, удараца и блокова, као 
и комбинација основних техника, испитиван је 
је став, односно шта највише воле, од наведених 
техника. Од 103 испитаника њих 20 или 19.42% 
се изјанило да највише воле, из специјалног 
дела, бацања, њих 15 или 14.56% ударце и бло-
кове, 34 или 33.01% полуге, а њих 26 или 25.24% 

Табела 7.   Ставови студената о наставним садржајима специјалног дела СФО-а 

Број питања 7

Питање Од наставних садржаја из специјлног дела СФО-а највише волим

Понуђени одговори Бацања Ударце и блокове Полуге Комбинације 
Елемената Нема став

Број одговора 20 15 34 26 8

% 19.42 14.56 33.01 25.24 7.77

Када се посматрају добијени ставови о оче-
киваним резултатима садржаја СФО-а (Табе-
ла 8) њих 49.51% или 51 испитаник мишљења 
је да су резултати наставе испуњени у складу 
са очекивањем (42.72%), односно да је настава 
СФО-а постигла и више од очекиваног (6.80%). Из 
Табеле 8 могуће је закључити да њих 46.60% или 
48 испитаника има став да настава СФО-а није ис-
пунила њихова очекивања (37.86%), односно да су 
разочарани оним што им је пружено кроз наставу 
СФО-а. Сасвим је за очекивати да одређен број 
студената буде и разочаран у односу на очекива-
но, јер су мотиви за студирање код студената раз-
личити, као и ниво антиципирања реално наста-

вом оствареног (што зависи првенствено од плана 
и програма дате наставе) у односу на субјективно 
очекивано (Whetstone et al., 2004; Haarr, 2005). 
Кроз теоретску наставу, историја СФО-а у МУП-у 
(Благојевић и сар., 2008), студенти су упознати са 
ранијим концептом СФО (настава кроз свих осам 
семестара, пливање, скијање кондиционирање...) 
и уколико се посматрају претходни ставови 
студената (Табеле од 1 до 5) о настави СФО-а, 
може се закључити, да се највероватнији разлози 
незадовољства налазе и у недовољном фонду 
часова, елиминисању појединих програмских 
садржаја СФО-а, усклађивање СФО са Болоњском 
декларацијом, итд. 

Табела 8.   Ставови студената о очекиваним резултатима садржаја СФО-а 

Број питања 8

Питање Став о очекивању у односу  на наставу СФО

Понуђени одговори Више од 
очекиваног

У складу са 
очекиваним

Нису 
испуњена Разочаран Нема став

Број одговора 7 44 39 9 4

% 6.80 42.72 37.86 8.74 3.88

% подгрупе 49.51 46.60
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испуњена, или су чак разочарани у односу на 
очекивано. Велики број испитаника (46.60%) 
мишљења је да су наставници и сарадници на 
предмету изузетно коректни, или коректни, док је 
код њих 19 (18.45%) превладао став да су неко-
ректни, односно да су их, својим односом, разо-
чарали.

На основу добијених резултата може се 
закључити да су ставови студената јасно показа-
ли да при изради наставних планова и програма, 
како на КПА, тако и на предметима СФО требало 
би овај наставни предмет реализовати у оба семе-
стра школске године и са повећаним фондом прак-
тичне наставе, уз један час теорије. Фонд прак-
тичне наставе може се повећати, поред наставе 
СФО и поновним увођењем и реализацијом на-
ставе пливања, наставе скијања, теренске наставе 
и у летњим и зимским условима, као и кондици-
оним тренинзима (Milojković, Dopsaj, & Bačanac, 
2003; Допсај, Јоцић, Благојевић, и Вучковић, 2004; 
Vučković, & Dopsaj, 2007; Vučković, Dopsaj, Ra-
dovanović, & Jovanović, 2008), а при реализацији 
практичне наставе специјалног дела, који се 
односи на ударце и блокове, реализовати у раду 
са партнером. Највероватније би се тако утицало 
и на промену става о очекиваном резултату при 
реализацији СФО-а.   

Анкетним листом обухваћен је и став ис-
питаника о односу наставника и сарадника на 
предмету СФО-а на испиту (Табела 9). На осно-
ву добијених резултата може се закључити да њих 
48 или 46.60% су мишљења да су наставници и са-
радници изузетно коректни (14.56%), или корек-
тни (32,04%), до је њих 19 или 18.45% мишљења 
да су не коректни (5.83%), односно да су их на-

ставници и сарадници са предмета СФО разоча-
рали (12.62%). Изузетно велики број испитаника, 
који није имао став, 36 или 34.95% највероватније 
се може објаснити не изласком на испит, одно-
сно полагањем само предиспитних обавеза, које 
су унапред јасно задате и не зависе од настаника 
и сарадника јер се реализују тестирањем физич-
ких способности.

Табела 9.  Ставови студената о односу наставника СФО-а на испиту

Број питања 9

Питање Став о професорима на испиту

Понуђени одговори Изузетно 
коректни Коректни Некоректни Разочарање Нема став

Број одговора 15 33 6 13 36

% 14.56 32.04 5.83 12.62 34.95

% подгрупе 46.60 18.45

ЗАКЉУЧАК 

Након реализованих предиспитних обаве-
за 103 студента Криминалистичко-полицијске 
академије попуњавали су анкетни лист о ставо-
вима према настави СФО-а. Анализом резултата 
добијених анкетирањем уочава се да велики број 
испитаника има мишљење да је наставни предмет 
СФО изузетно значајан, или да спада у значајније 
предмете (94.17%), да је број часова практичне 
наставе недовољан, односно просечан (82.52%) и 
да број часова практичне наставе треба да буде 4 
(39.81%), односно 5 (31.07%) пута недељно.

Значајан је став испитаника да је фонд те-
оретске наставе задовољавајући (58.25%) и да 
наставу СФО-а треба реализовати у оба семе-
стра у току школске године (86.41%). Од на-
ставних садржаја СФО-а испитаници највише 
воле (87.38%) специјални део (ударци, полу-
ге, бацања...), а најмање теоретску наставу, а од 
специјалног дела највише воле технике из доме-
на полуга (33.01%), а најмање технике из домена 
удараца и блокова (14.46%).

Када су у питању ставови студената о оче-
киваним резултатима СФО-а може се закључити 
да је 49.51% постигло више или у складу са 
очекивањем, док код 46.60% та очекивања нису 
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