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Уводна ријеч

Управа за полицијско образовање, као основна организациона

јединица Министарства унутрашњих послова Републике

Српске, обавља врло значајну дјелатност у Министарству,

обухватајући све ниове и видове образовања и оспособљавања

за потребе полиције. У њој се, тако, врши основна полицијска

обука првог и другог нивоа, организују и реализују различити

облици стручног усавршавања (курсеви, семинари, итд.), те

високо полицијско образовање. Више од 18 година постојања,

рада и труда обезбиједило је квалитетно и савремено

полицијско образовање у Републици Српској. Досегнут је задовољавајући ниво у

развоју: наши наставни планови и програми су високог квалитета, предавачи (у сви

облицима наставе) су истакнути стручњаци из својих области, а наши полазници

постају најбољи од пријављених кандидата. 

Ипак, ми смо оријентисани ка сталном унапређењу и развијању концепта

полицијског образовања. То потврђују и наше свакодневне активности. Неке од њих

желимо да представимо Билтеном који се налази пред Вама. Видјећете акције које

предузимамо на плану унапређења основног полицијског образовања (основна

полицијска обука првог и другог нивоа), те несебично залагање свих запослених у

Јединици за основну и специјалистичку обуку – Полицијској академији. Видјећете,

такође, да је високо полицијско образовање започело нову етапу развоја –

унапређењем студијског прогама (увођење четврте године студија),

приближавањем Универзитету у Бањалуци (као придружена чланица), као и

развојем сарадње с другим високошколиским институцијама. Видан је и тренд

побољшања наше инфраструктуре, што се огледа у све већем степену

информатизације наших капацитета, као и опремању кабинета (кабинет

форензике, кабинет за рад полиције у заједници и др.)...

Желимо и убудуће да задржимо овакву динамику развоја. Због тога, наглашавамо,

биће нам од користи све препоруке и сугестије у циљу одржавања високог

квалитета рада и развоја.

Начелник Управе за полицијско образовање

Др Миле Шикман
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Допринос очувању достојанства наставничке професије

КОДЕКС НАСТАВНИЧКЕ ЕТИКE

По узору на друге високошколске институције (Универзитет у Бања

луци и Универзитет у Београду), Сенат Високе школе унутрашњих по

слова у Бањалуци, на сједници одржаној 18. јануара 2010, донио је Кодекс

наставничке етике на Високој школи унутрашњих послова у Бањалуци. 

Кодекс наставничке етике доноси се у

циљу очувања достојанства професије и

развијања и унапређивања моралних

вриједности, као и ради заштите вријед

ности знања и уважавања и подизања

свијести о одговорности наставника и

сарадника.

Кодекс садржи морална и етичка на

чела сходно којима треба да се понашају

сви наставници и сарадници Високе

школе унутрашњих послова у свом про

фесионалном и јавном дјеловању.

Кодексом наставничке етике пропи

сани су стандарди понашања прилаго

ђени потребама Високе школе

унутрашњих послова.

Тачке 4. и 5. Кодекса – Стандарди по

нашања у односу према професији

Наставници и сарадници дужни су да:

• унапређују сопствена знања и

властите компетенције,

• настоје да достигну највиши 

ниво на плану научних сазнања 

и технолошких рјешења као и 

њиховог преношења у научној 

области којом се баве,

• развијају и подстичу критичку 

мисао,

• његују самодисциплину,

• буду правични у коришћењу, 

проширивању и преношењу 

знања,

• обезбиједе континуитет 

наставног процеса у случају 

прекида и 

престанка рада,

• испољавају интелектуално 

поштење.

Тачке 7. и 8. Кодекса – Стандарди по

нашања у односу према студентима

Наставници и сарадници дужни су да:

• задовоље највише 

професионалне стандарде у 

настави,

• успоставе са студентима однос 

међусобног уважавања и 

повјерења,

• обезбиједе објективан, поуздан 

и уједначен систем праћења 

рада и оцјењивања знања 

студената,

• пружају једнаке могућности 

унапређења знања које свим 

студентима обезбјеђује 

могућност за подједнак 

напредак.

Тачка 9. Кодекса – Стандарди пона

шања у односу према институцији

Наставници и сарадници дужни су да:

• поштују прописе Високе школе 

унутрашњих послова,

• у случају ангажовања ван Високе 

школе унутрашњих послова свој 

рад регулишу сходно прописима 

о сукобу интереса на Високој 

школи унутрашњих послова и 
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ускладе га са интересима матичне 

институције,

• пријаве случајеве корупције 

унутар Високе школе унутрашњих 

послова.

Тачке 10. и 11. Кодекса – Стандарди

понашања у односу према колегама

Наставници и сарадници дужни су да:

• његују колегијалне односе који су 

засновани на међусобном 

уважавању, поштовању и 

разумијевању, водећи рачуна о 

заједничким академским 

интересима,

• размјењују критике уз уважавање 

туђих мишљења.
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Посјете страних дипломата Управи за полицијско образовање

ПОСЈЕТА АМБАСАДОРА ЧЕШКЕ РЕПУБЛИКЕ У БиХ 

Чешки амбасадор у БиХ Томаш

Суњок је у оквиру посјете Мини

старству унутрашњих послова Репуб

лике Српске, 5. 2. 2010, обишао Управу

за полицијско образовање, гдје се са

стао с начелником Управе др Милом

Шикманом, начелником Управе поли

ције Нијазом Смајловићем и начелни

ком Управе кирминалистичке

полиције Гојком Васићем. Заједно с

амбасадором у посјети је био и поли

цијски аташе Јири Тројачек.Амбасадор Суњок изразио је

опредјељење за развијање сарадње с

Полицијом Републике Српске и у оквиру

тога реализације планиране експертске

мисије представника Министарства

унутрашњих послова и Полиције Чешке

Републике МУПу Републике Српске, али

и другим полицијским агенцијама у БиХ. 

Такође, амбасадор је указао на намјеру

Полиције Чешке Републике да потпише

споразум о сарадњи са полицијским

агенцијама у БиХ, чиме би био дефини

сан и однос и сарадња са Полицијом Ре

публике Српске.

ПОСЈЕТА АТАШЕА ЗА УНУТРАШЊУ БЕЗБЈЕДНОСТ 
ФРАНЦУСКЕ АМБАСАДЕ У БиХ 

Дана 27. 1. 2010. Управу за поли

цијско образовање посјетио је

аташе за унутрашњу безбједност

Француске амбасаде у БиХ, пуковник

жандармерије Жан Бернард Кол (Jean

Bernard COLLE). Током посјете госпо

дин Кол је разговарао с начелником

Управе др Милом Шикманом о могућ

ностима сарадње у области поли

цијског образовања са француском

Жандармеријом и Националном поли

цијом.

Начелник Управе др Миле Шикман

упознао је француског аташеа за унут

рашњу безбједност с организацијом и

дјелатностима Управе за полицијско об

разовање, визијом и концепцијом 

развоја полицијског образовања у Ре

публици Српској и могућим облицима
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сарадње с институцијама полицијског

образовања у Француској. 

Поред тога, договорено је да господин

Кол одржи студентима Високе школе

унутрашњих послова и полазницима По

лицијске академије предавање о међуна

родој полицијској сарадњи у којој

учествује Француска, укључући тех

ничку и оперативну сарадњу и учешће у

мировним мисијама.

Посебно је разговарано о могућности

сарадње Високе школе унутрашњих по

слова са Полицијском академијом из

Чешке, у погледу научностручне и по

словнотехничке сарадње. У том кон

тексту наглашено је да постоје неки

облици сарадње, будући да је угледни

професор криминалистике на Поли

цијској академији у Чешкој др Јири

Штраус члан редакције теоријскоструч

ног часописа Министарства унутраш

њих послова Републике Српске

„Безбједност, полиција, грађани“.

ПОСЈЕТА ШЕФОВА КАНЦЕЛАРИЈА ФРАНЦУСКЕ 
И ЊЕМАЧКЕ АМБАСАДЕ У БАЊАЛУЦИ 

Уважени гости су упознати с органи

зацијом и дјелатностима Управе за по

лицијско образовање, визијом и

концепцијом развоја полицијског обра

зовања у Републици Српској и Босни и

Херцеговини.

Гости су изразили задовољство што су

били у прилици да виде и посјете тако

озбиљну, организовану и стручну инсти

туцију за полицијско образовање, те су

обећали да ће чешће посјећивати Управу

и уједно организовати посјете профe

сора из својих земаља који су стручњаци

из области полицијских и криминали

стичких наука.

Пред крај посјете гости су обишли и

упознали се са радом и начином функ

ционисања Школске полицијске ста

нице, ситуационог стана, форензичке

лабораторије која је у фази развоја, ка

бинета криминалистике и ФЕТСси

стема који служи за обуку студената и

полазника Полицијске академије за реа

лизацију програма обуке гађања из ват

реног оружја. 

Дана 15. 2. 2010. Управу за поли

цијско образовање посјетили су

шеф Канцеларије Њемачке амбасаде у

Бањалуци, Bruno Bromer, шеф Канце

ларије Француске амбасаде у Бања

луци, Thomas Wauquier, и савјетник

министра унутрашњих послова РС

Душко Ковачевић. Током посјете ува

жена господа су разговарала са начел

ником Управе др Милом Шикманом,

директором Високе школе унутраш

њих послова мр Гораном Амиџићем и

начелником Јединице за основну и

специјалистичку обуку – Полицијске

академије, Томиславом Миросавићем.
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ПОСЈЕТА ЕКСПЕРТСКЕ МИСИЈЕ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ У 
СКЛОПУ ДИЈАЛОГА ЗА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈУ ВИЗНОГ РЕЖИМА

Дана 18. 2. 2010, према ранијем

договору о посјети, у Управи за

полицијско образовање одржан је су

срет између представника Експертске

мисије Европске комисије, представ

ника Делегације Европске уније и до

маћина, Управе за полицијско

образовање, поводом вршења увида и

сачињавања оцјене о спровођењу

захтјева из Мапе пута за либерализа

цију визног режима за грађане БиХ.
Интересовање експерата за борбу

против организованог криминалитета и

експерта за борбу против корупције и

финансијског криминалитета, господе

Робија Рибича, Шана Ландија и Џастина

Лајна, било је базирано на области орга

низације, школовања и осталих видова

обуке полицијских службеника у МУПу

Републике Српске, посебно у погледу по

себних истражних радњи, орг

низованог криминалитета и корупције.

Закључак гостију – страних представ

ника јесте да је састанак био изузетно

продуктиван, те су, уз захвалност, пред

представницима Управе за полицијско

образовање истакли и своја изузетно по

зитивна запажања. 

ПОСЈЕТА ПРЕДСТАВНИКА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ, ЕКСПЕРАТА ТАIEXa

Дана 24. марта 2010. Управу за

полицијско образовање су

посјетили представници Европске ко

мисије, експерти (предавачи) TAIEXа: 

представник Директората за обуку На

ционалне полиције Француске, поли

цијски комесар, шеф међународних

односа – господин Didier Martin, затим

директор Школе за полицијске службе

нике (Полицијске академије) – господин

Маrko Podlesnik и шеф Центра за тре

нинге – господин Damjan Zagar из Слове

није, и виши предавач са Факултета за

организацију и управљање људским ре

сурсима у полицији са Њемачког поли

цијског универзитета – господин

Wolfgang Kokoska. Приликом посјете

Управи за полицијско образовање пред

ставници Европске комисије су изра

зили жељу за даљом сарадњом са нашом

институцијом.
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ПOСЈЕТА ПОЛИЦИЈСКОГ АТАШЕА АУСТРИЈСКЕ АМБАСАДЕ У БиХ

Начелник Управе упознао је аташеа с

организацијом Управе за полицијско об

разовање, те њеним надлежностима.

Укратко му је представио Високу школу

унутрашњих послова и Полицијску ака

демију, те му уручио компакт диск с пре

зентацијом комплетне Управе. 

Начелник Шикман је нагласио да

Управа за полицијско образовање оства

рује контакте и сарадњу с образовним

полицијским институцијама у државама

региона као и широм свијета. Посебно је

истакао значај предавања експерата из

других земаља која омогућавају нашим

студентима, полазницима и наставном

особљу да стекну увид у систем поли

цијског образовања и обуке других

држава као и начин рада полиција дру

гих држава.

Поред тога, уприличен је обилазак

просторија Управе, укључујући библо

теку, кабинет наоружања, кабинет кри

миналистике, форензичку лабараторију,

школску полицијску станицу, ситуа

циони стан, као и кабинет за Commputer

Basic Trening обуку. Г. Ottavio Bottecchia

je изразио своје задовољство посјетом

Управи, истакао да је организација,

опремљеност и дјелатност Управе за по

лицијско образовање МУПа Републике

Српске на високом нивоу, те да се радује

размјени искустава и сарадњи.

На крају су договорене даље активно

сти на плану успостављања сарадње

Управе за полицијско образовање са

сродним институцијама у Аустрији.

Дана 17. 9. 2010, Управу за поли

цијско образовање је посјетио

полицијски аташе амбасаде Аустрије у

БиХ, г. Ottavio Bottecchia. Том прили

ком он се састао с начелником Управе

за полицијско образовање, г. Милом

Шикманом. 
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Радне посјете представника сродних институција 
Управи за полицијско образовање

ПРЕДАВАЊЕ ЗАМЈЕНИКА КОМЕСАРА ЕУПМ СТУДЕНТИМА ВИСОКЕ ШКОЛЕ
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Дана 15. 3. 2010. замјеник коме

сара Европске полиције у БиХ

(ЕУПМ) Доменико Патерна одржао је

предавање студентима Високе школе

унутрашњих послова Министарства

унутрашњих послова Републике

Српске у Бањалуци.

Патерна је студентима Високе школе

говорио о улози ЕУПМ у БиХ и важности

полицијске сарадње из угла Европске

уније.

Предавање замјеника комесара ЕУПМ

одржано је у оквиру предмета "Међуна

родна полицијска сурадња", који се по

први пут уводи у наставнонаучни про

цес Високе школе унутрашњих послова.

Начелник Управе за полицијско обра

зовање Миле Шикман подсјетио је да је

у циљу приближавања међународним

стандардима у полицијском образовању

прошле године на Високој школи унут

рашњих послова уведена и четврта го

дина специјалистичког студија, те да је

ова школа управо међу првима у ре

гиону у наставнонаучни процес увела

предмет "Међународна полицијска су

радња".

Начелник Шикман је нагласио да се на

овај начин настоји промовисати стална

потреба за унапређењем међународне

полицијске сарадње, као облика поли

цијског рада неопходног у сузбијању

криминалитета, посебно транснацио

налног организованог криминалитета и

свих тешких облика криминалитета. 

„Студенти ће захваљујући овом пред

мету на једном мјесту имати прилику да

виде који су то облици међународне са

радње и на који начин се она може кори

стити у свакодневном полицијском

послу, који су то субјекти међународне

полицијске сарадње, укључујући регио

налне и међународне субјекте, као и

нешто више о међународној полицијској

сарадњи, као дијелу међународне кри

вичноправне сарадње“, казао је др Шик

ман.
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РАДНА ПОСЈЕТА ПРЕДСТАВНИКА ПОЛИЦИЈСКЕ АКАДЕМИЈЕ ИЗ СЛОВЕНИЈЕ

Представницима Полицијске акаде

мије Словеније представљена је Управа

за полицијско образовање, њена органи

зациона структура и надлежности. Та

кође, представљене су наше просторије,

кабинети, библиотека, ситуациони стан,

те дио опреме и средстава која се кори

сте у наставном процесу. 

Поред тога, уз уважавање значаја ев

ропске сарадње у сфери обуке и образо

вања кадрова и унапређења обуке

припадника полиције, успостављања на

учноистраживачких контаката, размјене

информација о питањима активности у

спровођењу закона, разговарано је и о

могућој институционалној сарадњи

Управе за полицијско образовање и По

лицијске академије Словеније, кроз

размјену професорског, наставног и на

учног особља у циљу држања преда

вања, проучавања искустава из области

организације образовног процеса и на

учне подршке у активностима за спрово

ђење закона; сарадњу у области

спровођења научних истраживања о пи

тањима спречавања криминалитета и

међународне и унутрашње безбједно

сти; размјену група студената с циљем

обучавања и екскурзијских посјета; при

прему заједничких публикација и

размјену уџбеника, едукативних мате

ријала, колекција предметних мате

ријала и остале едукативне и методичке

литературе и научних материјала, и

друге облике сарадње. Исказана је об

острана спремност за овакав начин са

радње.

Гости су присуствовали и свечаности

поводом Дана полиције Републике

Српске. 

Полицијска академија Словеније је

унутрашња организациона јединица Ге

нералне полицијске управе, надлежна за

основну и специјалистичку полицијску

обуку, те више полицијско образовање,

као и друге послове и задатке из свог

дјелокруга рада. Полицијску академију

чине следеће организационе јединице:

Виша полицијска школа, Школа за поли

цајце, Центар за напредну обуку и обра

зовање, Обука службених паса и Сектор

за заштиту и подршку. Пошто је Слове

нија чланица Европске уније, Поли

цијска академија Словеније је чланица

Европске полицијске школе (CEPOL) и

Централне европске полицијске школе

(SEPA). 

Управу за полицијско образо

вање, на позив начелника

Управе др Миле Шикмана, 6. и 7. 4.

2010. посјетили су директор Поли

цијске академије Словеније мр Франц

Космач и директор Више полицијске

школе мр Иво Холц. 
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ПОСЈЕТА И ПРЕДАВАЊЕ ПОЛИЦИЈСКОГ АТАШЕА 
АМБАСАДЕ РЕПУБЛИКЕ ФРАНЦУСКЕ У БиХ

Дана 29. 5. 2010. полицијски

аташе Републике Француске, г.

Jean – Bernard Colle, посјетио је Управу

за полицијско образовање и Високу

школу унутрашњих послова у Бања

луци. 

Аташе је том приликом обишао про

сторије у којима раде и бораве студенти

и наставно особље Високе школе, те одр

жао предавања о темама: Међународна

полицијска сарадња – искуства Репуб

лике Француске и Полицијски аташе –

мјесто, улога и задаци у међународној

полицијској сарадњи. Аташе је студен

тима четврте године Високе школе пре

нио своја богата искуства из

полицијског рада, а посебно из области

међународне полицијске сарадње.

Ова предавања представљају наставак

активности Управе за полицијско обра

зовање у осавремењавању и обогаћи

ПОСЈЕТА АМЕРИЧКОГ ПРОФЕСОРА ЛОРЕНСА ФРЕНЧА 

Дана 19. 5. 2010. угледни аме

рички професор, са New Hamp

shire унивезитета (University of New

Hampshire), Лоренс Френч (Laurence

Armand French), посјетио је Управу за

полицијско образовање, којом прили

ком се састао се начелником Управе др

Милом Шикманом.

Професор Френч се интересовао за

студије на Високој школи унутрашњих

послова, организацију и начин извођења

студија, те појединих студијских про

грама. Нарочито га је занимала област

полицијске и форензичке психологије,

наставне јединице и теме које се изводе

из тих области.

Професор Френч је изразио жељу да

пренесе своје знање нашим студентима,

кроз различите облике наставе, вјежби

и практичног рада. Тако је договорено

да професор Френч учествује на семи

нару који организује Висока школа унут

рашњих послова 7. и 8. јуна 2010, о теми

''Полицијска психологија'', при чему ће

бити обрађене теме као што су поли

цијска психологија, форензичка психо

логија, трауматски стрес, психолошки

аспекти самоубиства, психолошки

аспекти вишеструких убистава, итд. Уг

ледни професор је, такође, указао на

спремност за сарадњу и учешће у обла

сти реализације научноистраживачких

пројеката од међународног значаја.
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вању научнообразовног процеса. Наиме,

Управа остварује контакте и сарадњу с

образовним полицијским институ

цијама у региону и свијету, а предавања

експерата из праксе и научних радника

из полицијских области омогућују сту

дентима и наставном особљу да стекну

увид у системе образовања и обуке у

другим државама, као и начине рада по

лиција других држава.

Такође, битно је нагласити да је Амба

сада Француске веома активна у органи

зовању обуке и курсева у БиХ и

иностранству за припаднике поли

цијских агенција из БиХ, а на основу би

латералног споразума о техничкој

помоћи Републике Француске Босни и

Херцеговини. Ова предавања представ

љају дио помоћи Републике Француске

полицијским агенцијама из БиХ у дости

зању вишег нивоа професионализма.

РАДНА ПОСЈЕТА ПРЕДСТАНИКА КРИМИНАЛИСТИЧКОПОЛИЦИЈСКЕ 
АКАДЕМИЈЕ БЕОГРАД ВИСОКОЈ ШКОЛИ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА БАЊАЛУКА

Протоколом је утврђена надлежност

заједничког радног тијела.

Заједничко радно тијело чини десет

чланова, пет представника Криминали

стичкополицијске академије Београд и

пет представника Високе школе унут

рашњих послова Бањалука.

Предсједавајући заједничком радном

тијелу биће декан Криминалистичко

полицијске академије Београд или ди

ректор Високе школе унутрашњих

послова Бањалука, који ће се на том

мјесту мијењати сваких шест мјесеци.

Заједничко радно тијело ће се са

стајати најмање два пута годишње, а

мјесто одржавања сједнице одређиваће

предсједавајући.

Протокол је усвојен на неодређено

вријеме.

Усклопу радне посјете представ

ника Криминалистичкополи

цијске академије Београд Високој

школи унутрашњих послова Бања

лука, потписан је, 8. 7. 2010, Протокол

о формирању заједичког радног

тијела за имплементацију Споразума

о научнообразовној и пословнотех

ничкој сарадњи између Криминали

стичкополицијске академије Београд

и Министарства унутрашњих послова

Републике Српске (Високе школе

унутрашњих послова Бањалука).
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ПОСЈЕТА ПРЕДСТАВНИКА АГЕНЦИЈЕ ЗА ШКОЛОВАЊЕ И 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КАДРОВА ИЗ МОСТАРА

Дана 11. 8. 2010, Управу за поли

цијско образовање и Јединицу

за основну и специјалистичку обуку –

ПА посјетили су представници Аген

ције за школовање и стручно усаврша

вање:

• Бранко Вукоја – директор 

Агенције

• Милан Круљ – замјеник директора

Агенције и

• Бован Шкобић – техничка 

подршка.

Агенција за школовање и стручно

усавршавање кадрова је надлежна за

школовање кадета (Закон о измјенама и

допунама Закона о полицијским службе

ницима, „Сл. Гласник БиХ“, број 35/09), а

тренутно нема оперативне капацитете

за провођење својих надлежности, па су

њени представници због потреба обуке

кадета Државне агенције за истраге и за

штиту посјетили Јединицу за основну и

специјалистичку обуку – ПА.

Радну групу Агенције за школовање је,

уз пратњу начелника Јединице за ос

новну и специјалистичку обуку – ПА,

примио начелник Управе за полицијско

образовање.

Начелник Управе др Миле Шикман је

представнике Агенције за школовање

упознао с организацијом рада Управе за

полицијско образовање и позваo их на

сарадњу.

Након тога одржан је радни састанак

представника Агенције за школовање с

радном групом Јединице за основну и

специјалистичку обуку – ПА, коју су чи

нили: начелник Јединице Томислав Ми

росавић, сарадник за развој Наставног

плана и програма Драгица Марковић и

координатор специјалистичке обуке

Драган Ђурановић.

Радни састанак је протекао у диску

сијама око Наставног плана и програма

и надлежностима у реализацији настав

ног процеса, уколико Јединица за ос

новну и специјалистичку обуку – ПА

буде одабрана за обуку кадета Државне

агенције за истраге и заштиту.

У склопу посјете извршен је обилазак

кабинета и других просторија у Управи

за полицијско образовање. Посјета је за

вршена заједничким ручком у ресторану

Управе који користе полазници свих ви

дова обуке.
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Одлазак у посјете наших радника, студената ВШУП и 
полазника других облика образовања

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ НА ПРИЈЕМУ КОД ПРЕДСЈЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПОВОДОМ ДАНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Начелник Управе за полицијско

образовање др Миле Шикман,

као члан делегације Министарства

унутрашњих послова РС, учествовао је

на пријему код предсједника Репуб

лике Српске Рајка Кузмановића пово

дом 9. jануара, Дана Републике Српске.

Делегацију су чинили министар унут

рашњих послова РС Станислав Чађо, ди

ректор полиције РС Урош Пена и

начелници управа Министарства унут

рашњих послова РС.

Министар унутрашњих послова РС

Станислав Чађо рекао је да се на будућ

ност РС може гледати са оптимизмом,

без обзира на најављене економске про

блеме, и истакао да је МУП РС допринио

побољшању позиције РС. 

Министар Чађо је на пријему предста

вио резултате рада МУПа у прошлој и

планове за ову годину. 

"Не постоји никаво искушење које

може довести у питањe нашу чврсту

ријешеност и опредијељеност да наста

вимо путем који смо себи зацртали'', на

гласио је Чађо. 

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ НА ПРИЈЕМУ КОД ПРЕДСЈЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ПОВОДОМ ДАНА ПОЛИЦИЈЕ РС

Поводом Дана полиције Репуб

лике Српске, 4. априла, начел

ник Управе за полицијско образовање

др Миле Шикман, један од чланова де

легације Министарства унутрашњих

послова Републике Српске коју је

предводио министар унутрашњих по

слова господин Станислав Чађо, уче

ствовао је на пријему код

предсједника Републике Српске Рајка

Кузмановића.
Предсједник Кузмановић истакао је да

је задовољан остваривањем основних

функција Министарства унутрашњих

послова, посебно у заштити права и сло

бода, правној и имовинској сигурности

грађана, као и резултатима у раду поли

ције у откривању починилаца кривич

них дјела.

"Полиција РС је у протеклој години
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успјешно обављала свој посао, у складу

с професионалним стандардима, зако

ном и Уставом РС", нагласио је предсјед

ник Кузмановић.

Предсједник Републике Српске је из

разио задовољство политичком и

безбједносном ситуацијом у Српској.

Делегација МУПа РС упознала је Куз

мановића с конкретним статистичким

показатељима о активностима МУПа,

као и с проблемима који су од битног

утицаја на функционисање полиције, са

општено је из Кабинета предсједника

РС. 

ПРЕДСТАВНИЦИ УПРАВЕ У ПОСЈЕТИ ТУРСКОЈ АКАДЕМИЈИ ЗА 
БОРБУ ПРОТИВ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА И ДРОГА

Овај радни састанак је одржан у орга

низацији Канцеларије Уједињених на

ција за борбу против дрога и криминала

(UNODC), тј. њеног Регионалног центра

за Источну Азију и Пацифик, и Турске

интернационалне академије за борбу

против дрога и организованог крими

нала (TADOC) из Анкаре. У раду су уче

ствовали и представници Србије, Црне

Горе, Македоније, Хрватске, Албаније и

Федерације БиХ.

Радни састанак је био посвећен обуци

заснованој на компјутерским програ

мима из слиједећих области: истраге у

организованом криминалитету, истраге

у борби против наркотика, илегалне

имиграције и трговина људима, крими

налистичкообавјештајне анализе,

борба против финансирања тероризма

и прања новца, технички надзор, так

тике полицијског поступања, обука при

кривених истражитеља, технике ин

тервјуа и испитивања, тајне лаборато

рије и синтетичке дроге, борба за

смањење потражње дрога и кризни ме

наџмент и преговори у талачким ситуа

цијама.

Учесницима радног састанка је пре

зентовано на који начин се формирају и

како функционишу модули за обуку, те

су и сами учесници користили и

примјењивали поједине модуле за обуку

како би им практично било јасније како

се уз помоћ модула реализује обука.

На крају радног састанка сви учес

ници су обишли просторије Турске ин

тернационалне академије за борбу

против дрога и организованог крими

нала и Регионалног центра за Источну

Азију и Пацифик Канцеларије Уједиње

них нација за борбу против дрога и кри

минала.

Начелник Управе за полицијско

образовање, др Миле Шикман,

и директор Високе школе унутраш

њих послова, мр Горан Амиџић, 18. и

19. фебруара 2010. присуствовали су

радном састанку који је одржан у Тур

ској интернационалној академији за

борбу против дрога и организованог

криминала (TADOC) у Анкари. 
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РАДНА ПОСЈЕТА ДРЖАВНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
ЛАВОВ (УКРАЈИНА)

На основу Споразума између

Државног универзитета унут

рашњих послова Лaвoв (Украјина) и

Високе школе унутрашњих послова

Бањалука (Република Српска) о са

радњи на пољу научноистраживачких

активности и обуке кадрова, а у циљу

јачања сарадње и успостављања на

учноистраживачких контаката,

размјене наставног кадра и литера

туре, делегација МУПа Републике

Српске у саставу начелник Службе ми

нистра, мр Стево Иветић, начелник

Управе за полицијско образовање, др

Миле Шикман, директор Високе

школе унутрашњих послова, мр Горан

Амиџић, и господин Славен Росић, бо

равила је у радној посјети Државном

универзитету унутрашњих послова у

Лaвoву, у периоду од 23. до 27. 2. 2010.

године.

У циљу наставка и продубљивања са

радње Државног универзитета унут

рашњих послова Лaвoв и Високе школе

унутрашњих послова Бањалука, овом

приликом договорено је сљедеће:

• да се изврши размјена научних 

материјала, тачније литературе из

свих наставнонаучних области,

• објављивање научностручних 

радова професора једне образовне

институције у научним издањима 

друге институције,

• да се извши размјена студената, 

односно екскурзија у другој 

половини септембра 2010. године,

• да се континуирано позива 

научноистраживачки кадар ради 

учешћа у научним 

конференцијама, семинарима, 

„округлим столовима“ који ће се 

одржавати у високошколским 

институцијама.

УЧЕШЋЕ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ НА РАДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ “БОЉА 
САРАДЊА ПОЛИЦИЈЕ И ТУЖИЛАШТАВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ"

Начелник Управе за полицијско

образовање др Миле Шикман

учествовао је на Радној конференцији

“Боља сарадња полиције и тужилаш

тава у БиХ”, која је одржана у хотелу

“Терме” у Сарајеву 10. и 11. марта

2010.

Конференцију су организовали Цен

тар за едукацију судија и тужилаца у Фе

дерацији Босне и Херцеговине, Центар

за едукацију судија и тужилаца у Репуб

лици Српској и Правосудна комисије
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Брчко дистрикта БиХ, под покровитељ

ством Високог судског и тужилачког

савјета Босне и Херцеговине.

Радној конференцији су присуство

вали Милорад Новковић, предсједник

ВСТВ БиХ; Рафи Грегоријан, изасланик

високог представника у БиХ; Вернеле

Трим, први секеретар америчке амба

саде у БиХ; Милорад Барашин, главни

тужилац Тужилаштва БиХ; Мирко Лујић,

директор Државне агенције за истраге и

заштиту; Урош Пена, директор полиције

Републике Српске, Амор Букић, главни

тужилац Републике Српске, тужиоци и

полицијски службеници из свих тужи

лачких и полицијских структура из

Босне и Херцеговине, представници ме

ђународних организација... Укупно је

било 135 учесника.

Начелник Управе др Миле Шикман

представио је рад под називом ''Сарадња

полиције и тужилаштава у истрази, до

садашња искуства и пракса'', у којем је

приказао резултате емиријског истра

живања имплементације тужилачког

концепта истраге у Републици Српској и

БиХ. 

Пројекат “Успостављање бољих меха

низама сарадње између полиције и ту

жилаштава у Босни и Херцеговини” је с

овом конференцијом завршен. У оквиру

пројекта су развијена три модула: „По

ступак истраге као однос кривичнопро

цесних радњи тужилаца и полиције“;

„Пракса и критерији процјене постојања

опасности од одлагања у поступку пред

узимања радњи доказивања“ и „Пред

узимање радњи доказивања у истрази

под надзором тужиоца и законитост

прибављених доказа“, на којима се за

снивао рад конференције. Иначе, начел

ник Шикман је један од аутора трећег

модула и стални је едукатор Центра за

едукацију судија и тужилаца Републике

Српске.

ПОСЈЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ УПРАВЕ ЦЕНТРУ ЗА ОСНОВНУ 
ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

начелник Управе за полицијско обра

зовање др Миле Шикман, директор Ви

соке Школе унутрашњих послова мр

Горан Амиџић и директор Јединице за

основну и специјалистичку обуку – По

лицијске академије Томислав Мироса

вић, дана 26. 3. 2010. је присуствовала

свечаности поводом промоције полаз

ника 2. класе Центра за основну поли

цијску обуку у полицајце приправнике.

На позив директорке школе –

Центра за основну полицијску

обуку у Сремској Каменици, делега

ција Управе за полицијско образовање

у саставу: 
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ПОСЈЕТА ПОЛАЗНИКА ПОЛИЦИЈСКЕ АКАДЕМИЈЕ 
ПАДОБРАНСКОМ КЛУБУ БАЊАЛУКА

Ускладу с планом и програмом

ваннаставних активности Поли

цијске академије, 22. 4. 2010. је реали

зована једноипочасовна посјета

полазника ПА падобранском клубу Ба

њалука. 

Полазницима је пружена прилика да

се упознају с радом и организацијом па

добранског клуба, падобранском опре

мом и начином њеног кориштења, и с ос

новним карактеристикама авиона

„CESNA“ који се користи у сврху обуке па

добранаца.

СТУДИЈСКА ПОСЈЕТА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ
МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА БАДЕНВИРТЕМБЕРГА

Начелник Управе за полицијско

образовање др Миле Шикман

боравио је у студијској посјети Мини

старству унутрашњих послова Баден

Виртемберга, са сједиштем у

Штутгарту, у периоду 10–13. мај 2010. 

Циљ посјете било је успостављање са

радње у области полицијског образо

вања и кривичних истрага. Посјету је

организовала Европска мисија, у оквиру

програма TAIEX (Technical Assistance In

formation Exchange Instrument of the Eu

ropean Commission). Поред начелника

Шикмана, делегацију Министарства

унутрашњих послова Републике Српске

чинили су и Гојко Васић, начелник

Управе криминалистичке полииције,

Душко Ковачевић, савјетник Министра

за међународну сарадњу, и Татјана

Телић, инспектор за европске интегра

ције. Наведену делегацију примио је на

челник Криминалистичке полиције

БаденВиртемберга, господин Hartmut

Grasmück, шеф полицијског образовања

господин Josef Veser, ректор Високе по

лицијске школе професор Alexander Pick,

као и многи други високи функционери

полиције БаденВиртемберга.

Делегацији Министарства унутраш

њих послова Републике Српске презен

тована је полиција БаденВиртемберга,

са својом организационом структуром и

надлежношћу. Презентован је систем по

лицијског школства, криминалистичка

служба и специјална јединица полиције

БаденВиртемберга.

Посебно је презентован систем поли

цијског образовања, који укључује: ос

новно полицијско образовање, које се

реализује кроз школовање у средњој по

лицијској школи у трајању од двије и по
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године; високо полицијско образовање

за потребе средњег руководног кадра,

које се обавља у Високој полицијској

школи и траје три године (bachelor дип

лома), и школовање на Савезној високој

полицијској школи за потребе високог

полицијског руководства, које траје

двије године (мастер диплома). Поред

тога, сва специјалистичка обука изводи

се на Полицијској академији, која пред

ставља посебну организациону једи

ницу. Презентовано полицијско

образовање реализује се у осам центара

за полицијско школовање, у Високој по

лицијској школи са сједишем у Вилин

гену, Полицијској академији са сједишем

у Фрајбургу и Савезној високој поли

цијској школи са сједишем у Минстеру.

Годишње се, за потребе полиције Баден

Виртемберга, школује око 800 полаз

ника у центрима за полицијско

школовање, 425 студената у Високој по

лицијској школи (од чега 225 поли

цијских службеника и 200 цивилних

лица) и 1820 студената у Савезној висо

кој полицијској школи.

Током посјете разговарано је о могућ

ностима сарадње два министарства

унутрашњих послова, посебно у сегмен

тима полицијског образовања и кривич

них истрага. Договорено је да се сарадња

настави и интензивира.

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ НА ПРОМОЦИЈИ ДИПЛОМИРАНИХ 
КРИМИНАЛИСТА – СПЕЦИЈАЛИСТА КРИМИНАЛИСТИЧКОПОЛИЦИЈСКЕ 

АКАДЕМИЈЕ ИЗ БЕОГРАДА

На свечаности је промовисано 39 дип

ломираних криминалиста – специјали

ста.

Свечаности су присуствовали први по

тпредседник Владе Републике Србије 

заменик председника Владе и министар

унутрашњих послова, Ивица Дачић, ми

нистар просвете, проф. др Жарко Обра

довић, министар одбране, Драган

Шутановац, високе старјешине Мини

старства унутрашњих послова Репуб

лике Србије, ректор Државног

универзитета у Новом Пазару, проф. др

Ћемал Долићанин, проректор Универзи

тета у Приштини са сједиштем у Косовс

кој Митровици, проф. др Александар 

Јовановић, декани факултета универзи

тета у Београду, Новом Саду, Крагујевцу

и Нишу, представници Војне академије и

Војномедицинске академије, директори

високих струковних школа, директор и

заменик директора Руског центра за

науку и културу у Републици Србији,

представник ОЕБСа, директори јавних

предузећа, представник Општине Земун,

истакнути наставни и научни радници,

сарадници и пријатељи Академије, као и

наставници и сарадници Академије.

Начелник Управе за полицијско

образовање др Миле Шикман

је, поводом Дана Министарства унут

рашњих послова Републике Србије и

Дана полиције, 20. маја 2010. године

присуствовао промоцији дипломира

них криминалистаспецијалиста и 

магистара   криминалистичкобезбед

носних наука Криминалистичкопо

лицијске академије из Београда. 
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СЛУЖБЕНА ПОСЈЕТА КРИМИНАЛИСТИЧКОПОЛИЦИЈСКОЈ 
АКАДЕМИЈИ БЕОГРАД

Начелник Управе за полицијско

образовање др Миле Шикман и

директор Високе школе унутрашњих

послова мр Горан Амиџић су 31. 5. и 1.

6. 2010. боравили у службеној посјети

Криминалистичкополицијској акаде

мији Београд.
Том приликом организован је саста

нак са деканом проф. др Гораном Мило

шевићем, продеканом доц. др Гораном

Бошковићем и њиховим сарадницима.

Током састанка разматрано је низ пи

тања која се односе на сарадњу двије ви

сокошколске институције, а по основу

њиховог Споразума о научностручној и

пословнотехничкој сарадњи. На овом

састанку постигнут је договор о форми

рању заједничког радног тијела које би

се бавило имплементацијом поменутог

Споразума о научнообразовној и по

словнотехничкој сарадњи двију високо

школских институција. Чланство овог

тијела чинило би по пет представника

из обје институције, с тим што би се

пресједавајући мијењао сваких шест

мјесеци – шест мјесеци из једне, а шест

мјесеци из друге институције. Обавеза

тијела била би да се састаје најмање два

пута у току године, а мјесто одржавања

сједнице би одређивао предсједавајући.

Ово тијело било би савјетодавног карак

тера.

Током ове посјете разматрана су и пи

тања заједничких издања уџбеника и во

ђења заједничких истраживачких 

пројеката, како би се покушали умањити

трошкови који прате ове активности, а

уџбенике и резултате истраживања би

користиле обје институције. Надаље, до

говорена је размјена већ постојеће лите

ратуре, која би се могла користити у

реализацији наставног процеса или би

обогатила бибилотеку. Потврђена је по

зитивна пракса размјене наставника

који су неопходни за квалитетну реали

зацију наставног процеса на Високој

школи. Подстакнуто је оживљавање сту

дентских посјета – које су у претходном

периоду биле традиционалне; оне су за

студенте веома корисне, а представљају

и облик мотивације добрих студената.

На основу прелиминарних договора оче

кује се да ће у октобру Високу школу

посјетити око 40 студената Криминали

стичкополицијске академије, а да ће

студенти Високе школе узвратити

посјету у новембру ове године. Током

ових посјета била би организована

спортска такмичења, заједничке радио

нице, излети или обиласци града.
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РАДНА ПОСЈЕТА ПРЕДСТАВНИКА ПОЛИЦИЈСКЕ АКАДЕМИЈЕ 
ЦЕНТРУ ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ 

И ТРЕНИНГЦЕНТРУ АВАЛА

Посјета је уприличена у оквиру конти

нуиране сарадње – како на нивоу

размјене позитивних искустава и ин

формација, тако и у организацији раз

личитих видова обуке, који би у исходу

резултирали вишим степеном обуке,

усавршавања и оспособљавања припад

ника Министарства унутрашњих по

слова Републике Српске.

Упериоду од 15. до 18. 6. 2010.

реализована је радна посјета

чланова радне групе Управе за поли

цијско образовање, Јединице за ос

новну и специјалистичку обуку –

Полицијске академије, Центру за ос

новну полицијску обуку у Сремској

Каменици и Тренингцентру Авала.

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ДР ШИКМАН НА ПРИЈЕМУ ПОВОДОМ 
ДАНА ДРЖАВНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

Свечани пријем уприличио је конзул

Аладар Белец. Пријему су присуствовале

многобројне званице, укључујући и

предсједника Републике Српске Рајка

Кузмановића.

Управа за полицијско образовање са

рађује с Полицијском академијом из

Љубљане у циљу постизања што квали

тетнијег нивоа основног, специјалистич

ког и академског полицијског образо

вања, као и задовољења потреба аген

ција за спровођење закона.

Представници Полицијске академије из

Љубљање су посјетили Управу за поли

цијско образовање у априлу ове године,

док слиједи посјета представника

Управе Полицијској академији у Љуб

љани.

Начелник Управе за полицијско

образовање др Миле Шикман је

24. јуна 2010. присуствовао свечаном

пријему поводом Дана државности Ре

публике Словеније, који је организо

вала Конзуларна канцеларија

Амбасаде Републике Словеније у Ба

њалуци, а који је одржан у Свечаном

салону Банског двора у Бањалуци.
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УЧЕШЋЕ ПРЕДСТАВНИКА УПРАВЕ ЗА ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ НА 
НАУЧНОСТРУЧНОМ СКУПУ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ 

„СУЗБИЈАЊЕ КРИМИНАЛА И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ".

Научностручни скуп с међуна

родним учешћем „Сузбијање

криминала и европске интеграције", у

организацији Криминалистичкопо

лицијске академије и Фондације „Ханс

Зајдел" у сарадњи са Министарством

унутрашњих послова Републике

Србије одржан је на Тари од 22. до 24.

јуна 2010.

Скуп су отворили и учеснике поздра

вили декан Академије, проф. др Горан

Милошевић, руководилац Фондације

«Ханс Зајдел» за Србију и за Црну Гору,

Луц Кобер, и први потпредсједник Владе

– замјеник предсједника Владе и мини

стар унутрашњих послова, Ивица Дачић.

Рад скупа организован је у двије сек

ције – 1. Криминалитет – савремени

појавни облици и сузбијање и Правна

регулатива у области сузбијања крими

нала – упоредноправни приказ; – 2. сек

ција – Европске интеграције – 3. стуб –

ЕУ, Безбједност и међународна поли

цијска сарадња и Људска права и ев

ропске интеграције, на којима су пред

стављени радови који су објављени у

Зборнику радова с наведеног скупа. Ра

дове су представили научни и стручни

радници из земље и иностранства – Сло

веније, Македоније, Републике Српске и

Црне Горе.

Испред Управе за полицијско образо

вање радове су презентовали начелник

Управе др Миле Шикман, директор Ви

соке школе унутрашњих послова мр

Горан Амиџић, као и наставници и са

радници у Високој школи унутрашњих

послова, и то: др Љубинко Митровић, мр

Стево Иветић и Дарко Јокић.
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Конкурси за упис студената на ВШУП и 
полазника других облика образовања

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У I ГОДИНУ РЕДОВНИХ СТУДИЈА НА ВШУП У
ШКОЛСКОЈ 2010/2011. ГОДИНИ

Дана 21. маја 2010. расписан је конкурс за упис студената у I годину ван

редних студија на ВШУП Бањалука у школској 2010/2011. години. 

Висока школа унутрашњих послова

Бањалука уписује у I годину студија 40

студената на редовне студије које се фи

нансирају на терет буџета Републике

Српске (30 кандидата мушкараца и 10

кандидата жена). 

На конкурс су се пријавила 204 канди

дата, од чега 41 жена и 163 мушкарца.

КОНКУРС ЗА УПИС ПОЛАЗНИКА II КЛАСЕ ПА ЗА ПРИПАДНИКЕ 
СПЕЦИЈАЛНЕ ЈЕДИНИЦЕ ПОЛИЦИЈЕ

Дана 16. јуна 2010. расписан је конкурс за упис полазника II класе ос

новне полицијске обуке I нивоа за припаднике Специјалне јединице

полиције Јединице за основну и специјалистичку обуку – Полицијске акаде

мије, Бањалука.

У II класу основне полицијске обуке I

нивоа за припаднике Специјалне једи

нице полиције Јединице за основну и

специјалистичку обуку – Полицијске

академије, уписује се 10 полазника, са

којима Министарство унутрашњих по

слова Републике Српске закључује по

себни уговор о регулисању међусобних

обавеза.

На конкурс су се пријавила 123 канди

дата, од чега 12 жена и 111 мушкараца. 

КОНКУРС ЗА УПИС ПОЛАЗНИКА XV КЛАСЕ ПА

Дана 16. 6. 2010. расписан је и конкурс за упис полазника XV класе ос

новне полицијске обуке I нивоа Јединице за основну и специјали

стичку обуку – Полицијске академије, Бањалука.

У XV класу основне полицијске обуке

I нивоа Јединице за основну и спе

цијалистичку обуку – Полицијске акаде

мије, уписује се 20 полазника, с којима

Министарство унутрашњих послова Ре

публике Српске закључује посебни уго

вор о регулисању међусобних обавеза. 

На овај конкурс су се пријавила 553

кандидата, од чега 71 жена и 488 мушка

раца.  
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ЗАВРШЕНА ПРВА ФАЗА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА ЗА ПОЛАЗНИКЕ 
ПОЛИЦИЈСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Прву фазу је успјешно завршило свих

37 полазника.

У периоду од 24. 5. до 22. 9.2010. обав

љена је практичнооперативна обука по

лазника у центрима јавне безбједности

и полицијским станицама МУПа РС, што

уједно представља другу фазу образов

ног процеса. Обука је реализована у сље

дећим полицијским станицама:

Бањалука Центар, Бањалука Лауш, Ба

њалука Обилићево и Бањалука Лаза

рево.

По завршетку друге фазе образовног

процеса, од 27. 9. до 20. 10. 2010. треба

да се изведе трећа фаза образовног про

цеса, која ће обухватити систематиза

цију градива, ситуациону наставу и

полагање завршног испита.

Полазници који с успјехом заврше све

фазе образовног процеса, тј. савладају

утврђени програм, добијају увјерење о

оспособљености за вршење послова по

лицајца.

На основу Програма рада 14.

класе основне полицијске

обуке првог нивоа ПА и 1. класе ос

новне полицијске обуке за припад

нике СЈП, у периоду од 5. 10. 2009. до

14. 5. 2010. реализована је прва фаза

образовног процеса, односно тео

ријска настава с практичним вјежбама

и ситуационом наставом. 

ПЕТНАЕСТ ГОДИНА ОД ЗАВРШЕТКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ПОЛАЗНИКА II КЛАСЕ

Окупљању се одазвало 46, од укупно

63 свршена полазника који данас обав

љају различите послове како у поли

цијским тако и у другим агенцијама. 

Присутне је поздравио начелник

Управе за полицијско образовање доц.

др Миле Шикман, који им је пожелио

добродошлицу, те изразио задовољство

организацијом и одзивом слављеника.

Сви присутни су минутом ћутања

одали почаст двојици преминулих ко

лега из класе. 

Затим се начелник II класе Желимир

Шкрбић обратио јубиларцима ријечима

добродошлице, чиме је започео ”школ

УУправи за полицијско образо

вање 11. 6. 2010. окупили су се

полазници II класе Средње школе

унутрашњих послова поводом обиље

жавања 15 година од завршетка

Средње школе унутрашњих послова. 
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ски час” – појединачно обраћање при

падника класе.

У краткој ретроспективи, Драган Јевђ

енић, тада полазник класе а данас

командир ПС Лазарево – Бањалука,

рекао је: „Школовање смо започели 2.

септембра 1991. године у Средњој

школи унутрашњих послова ”Мијо Керо

шевићВуја” на ВрацамаСарајево. Међу

тим, по избијању ратних сукоба

школовање смо наставили у Средњој

школи унутрашњих послова у Бања

луци, све до 20. 6. 1995, као полазници II

класе. Данас, дружећи се с колегама који

су сада већ озбиљни људи и искусни про

фесионалци, присјетио сам се неких де

таља из школских дана, лијепих и мање

лијепих догађаја, те анегдота, којих нам

сигурно није мањкало током школо

вања. На крају, лијепо је поново видјети

све колеге након 15 година.”

"САН ПРЕТВОРЕН У СТВАРНОСТ" – РАЗМИШЉАЊА СТЕВЕ ЋЕЛИЋА,
СВРШЕНОГ ПОЛАЗНИКА XIV КЛАСЕ 

ОСНОВНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ ОБУКЕ I НИВОА ПА

Трновит је пут до успјеха, каже се. На путу до циља потребно је много

одрицања, много борбе и залагања. Али, ако уистину вјерујемо у то

што радимо, успјећемо. Немам много година да бих могао да причам о неком

великом животном искуству, али ове моје ријечи може потврдити чињеница

да сам прву фазу Полицијске академије завршио као најбољи у класи. Пут

заправо не представља начин да стигнемо до циља, ми стижемо до циља сва

ким својим кораком.

Бити полицајац жеља је већине

дјечака; заштита људских права и сло

бода, изложеност притиску, неизвјес

ност, и све то под окриљем закона – то су

фактори који привлаче младе људе овом

позиву. Сан о ''херојима'' напустио је

велик број мојих другова. Суочавање с

првом неправдом, реалношћу и суро

вошћу живота, врло брзо сруши илузију

о ''добрим и лошим момцима''. Ја и

данас, без обзира на све, вјерујем у свој

сан. Зато сам и одлучио бити на ''доброј''

страни и, под окриљем закона, дати свој

допринос у превладавању неправде, по

трудити се да будући нараштаји имају

свјетлију будућност. Због тога сам одлу

чио уписати Полицијску академију. 

Вјерујте, није било лако. У самом

старту било је много негодовања у мом

окружењу, али ја сам одлучио да

слиједим свој пут. Имао сам мноштво

очекивања, жеља, хтио сам што прије

''улетјети'' у плаву униформу, ухватити

се у коштац с проблемима и негативно

стима овог друштва. Ипак, треба мало

времена за то, и храбрости да се прође

обука, многе ноћи непроспаване, јутра

уморна. Било је тренутака када сам мис

лио да не могу даље, али наши надре

ђени су нас бодрили, нису дали да

одустанемо. Хвала им што су открили и

помјерили границе мог знања и мојих

могућности. Ја сам за, ево скоро већ го

дину дана, спознао више него за цијели

живот прије тога и постао остварен и за

довољан млади човјек управо захва

љујући њима. Моја очекивања су у

потпуности остварена. У школи су се

према нама опходили на достојанствен

начин, давали нам подршку, некад и

критике, које су нас само гурале на

пријед. У самој класи има полазника из

различитих генерација, али сви чинимо

један сложан тим који стреми успјеху.
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Старији су нам давали савјете, а ми

млађи смо уносили ''младалачки дух''.

Када се прва фаза обуке завршила,

осјећали смо се помало сјетно што напу

штамо тај дио обуке, али и радосно што

се на практичнооперативној обуци ко

начно укључујемо у систем полицијских

послова. На самом радном мјесту има

још увијек много недоумица, али ис

кусни полицајци, наши инструктори и

ментори, радо нам помажу и дају савјете.

Могу слободно рећи да сам имао при

лику и част да ме подучавају најбољи, да

учим од њих, и можда сам управо захва

љујући њима и ја најбољи, и надам се да

ћу наставити тим путем. У ствари, знам

да хоћу, јер кад човјек једном крене пра

вим путем, осјети толико доброг у љу

дима, увјери се у њихову храброст,

пожртвованост, жељу за праведношћу, и

може једино жељети да и њега красе ове

особине.



29

Курсеви

КУРС "ФИЗИЧКО ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ"

Од 1. 1. до 4. 9. 2010. у Управи за

полицијско образовање у

складу са Законом о агенцијама за

обезбјеђење лица и имовине и при

ватној детективској дјелатности

(Службени гласник бр.50/02.) одр

жано је 8 курсева за припаднике фи

зичког обезбјеђења. 

На овим курсевима обуку су прошла

392 кандидата, чиме су стекли право до

бијања потврде о одслушаној обуци.

Настава на курсевима за „Физичко

обезбјеђење“ се реализује на Поли

цијској академији МУПа РС.

Након завршетка наставе на курсу, По

лицијска академија полазницима курса

издаје потврду о завршеној обуци.

Циљ курсева из области физичког

обезбјеђења јесте да полазници овладају

теоријским знањем и вјештинама пре

цизираним наставним програмом, а у

циљу професионалног обављања по

слова и задатака обезбјеђења.

На Полицијској академији су се одржа

вале три врсте курсева: за раднике МУП

а РС специјалистички курсеви и курсеви

у извођењу међународних организација,

и курсеви за трећа лица. Укупно је одр

жано 19 ових курсева. 

КУРС ИЗ ИНФОРМАТИКЕ

Дана 15. 2. 2010. у Управи за по

лицијско образовање Бањалука

почео је курс из информатике за 6 по

лазника у организацији Јединице за

основну и специјалистичку одуку –

Полицијска академија. Курс су поха

ђали припадници МУПа РС, а трајао је

до 26. 2. 2010.

Циљ курсa јесте да се полазници

oспособе за самостално кориштење

Mikrosoft Excelа, као програмa који се

најчешће користи за обраду табела, те

да се оспособе да самостално врше ин

теграцију Mikrosoft Excelа с другим про

грамима из Mikcrosoft Officea.
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КУРС СФО – ОБУЧИ ИНСТРУКТОРЕ

Циљ курса јесте да се за инструкторe

специјалног физичког образовања обуче

припадници – инспектори Мини

старства унутрашњих послова из цен

тара јавне безбједности и полицијских

станица, који су задужени за провођење

обуке полиције из специјалног физичког

образовања. 

Задаци курса: 

• да полазници усвоје знања и 

савладају програмске садржаје 

СФО 1, СФО 2 и СФО 3,

• да се оспособе полазници курса да

стечена знања самостално 

примјењују у свакодневном раду 

приликом провођења обуке из 

СФО за раднике Министарства 

унутрашњих послова Републике 

Српске.

Програм курса се реализује у Једи

ници за основну и специјалистичку

обуку – Полицијској академији Бања

лука.

Дана 17. 2. 2010. у Управи за по

лицијско образовање Бањалука

почео је Курс "Специјално физичко об

разовање – обучи инструкторе“, прва

фаза, за 25 полазника. Курс је трајао

до 19. 2. 2010.

КУРС ПРВЕ ПОМОЋИ

Циљ курса је оспособљавање полаз

ника за самостално, стручно и профе

сионално пружање прве помоћи и посту

пање са жртвом код било које изненадне

болести или повреде, прије доласка ква

лификованог медицинског особља.

Дана 15. 3. 2010. у организацији

Јединице за основну и спе

цијалистичку обуку – ПА почео је курс

"Прва помоћ". Курс је организован за

24 припадника МУПа РС и трајао је до

19. 3. 2010.
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КУРС „УВИЂАЈ САОБРАЋАЈНИХ НЕСРЕЋА 
И КОНТРОЛА УВИЂАЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ“

Дана 29. 3. 2010. у Јединици за ос

новну и специјалистичку обуку

– ПА, почео је курс „Увиђај саобра

ћајних несрећа и контрола увиђајне

документације“, за 20 полазника из

МУПа РС. Курс је трајао до 20. 4. 2010.

Исти курс је одржан од 13. до 21. 10.

2010. и њега су похађала 24 полазника

из МУПа РС.

Циљ овог курса је оспособљавање по

лазника, руководних радника у ПС

(командира, замјеника и помоћника

командира ПС), за професионалну и

стручну контролу обављања увиђаја са

обраћајних несрећа, увиђајне докумен

тације и комплетирања списа везаних за

саобраћајну несрећу.

ОСНОВНИ КУРС ПДЗ

Дана 6. 4. 2010. у организацији

Јединице за основну и спе

цијалистичку обуку, почео је «Ос

новни курс ПДЗ». Курс је организован

за 30 припадника МУПа РС и трајао је

до 17. 5. 2010.

Циљ наставе јесте да сe полазници

упознају с основама противдиверзионе

заштите, ради стицања нових знања не

опходних за практично поступање про

тивдиверзионих техничара приликом

ПДЗ прегледа објеката и на мјесту екс

плозије.

Све полазнике курса потребно је у по

тпуности оспособити за законито,

стручно и професионално обављање

свих послова и задатака у оквиру њи

хове надлежности.
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КУРС "ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ"

Обука је трајала до 30. 4. 2010, а обу

хватила je 20 полазника.

Након завршетка наставе на курсу, По

лицијска академија је полазницима

курса издала потврду о завршеној

обуци.

Циљ курса из области техничког

обезбјеђења јесте да полазници овладају

теоријским знањем и вјештинама пре

цизираним наставним програмом, а у

циљу професионалног обављања по

слова и задатака обезбјеђења.

Дана 27. 4. 2010. у Јединици за ос

новну и специјалистичку обуку

– Полицијска академија, у складу са

Законом о агенцијама за обезбјеђење

лица и имовине и приватној детек

тивској дјелатности (Службени глас

ник бр. 50/02.) почео је курс за

припаднике техничког обезбјеђења. 

КУРС ЗА СРЕДЊИ РУКОВОДНИ КАДАР

Циљ курса за средњи руководни кадар

јесте да полазници схвате сложеност

проблематике у руковођењу у полицији,

те да упознају структуру и значај по

слова руковођења.

Дана 10. 6. 2010. у Јединици за ос

новну и специјалистичку обуку

– Полицијска академија, почео је

«Курс за средњи руководни кадар».

Курс је организован за 24 припадника

МУПа РС и трајао је до 14. 6. 2010.

КУРС "РАД ПОЛИЦИЈЕ У ЗАЈЕДНИЦИ"

Курс је подијељен на шест главних

тема.

Сваку тему су представила по два пре

Дана 1. 6. 2010. у Јединици за ос

новну и специјалистичку обуку

– Полицијска академија, у сарадњи са

Швајцарском агенцијом за развој и са

радњу (СДЦ), почео је курс "Рад поли

ције у заједници". Курс је организован

за 10 припадника МУПа РС и трајao je

до 4. 6. 2010.
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давача, један који је изнио теоретску ос

нову наставне теме и други који је дао

примјере, водио дискусију или вјежбе.

Сваку тему су представила два преда

вача, један домаћи и један швајцарски.

Донацијом Швајцарске агенције за

развој и сарадњу (СДЦ) извршено је

опремање кабинета наставним сред

ствима за Рад полиције у заједници.

КУРС "ОБУКА У ПЛИВАЊУ"

Дана 28. 6. 2010. у Јединици за основну и специјалистичку обуку – По

лицијска академија, почео је курс “Обука у пливању” за ЈЗП МУПа РС,

за 28 полазника, и трајao je до 8. 7. 2010.

Циљ обуке је овладавање припадника

Министарства унутрашњих послова РС

пливачким техникама, те кориштење

стечених знања и вјештина у одређеним

ситуацијама. 

КУРС ЗА ТРЕНЕРЕ

Дана 30. 8. 2010. у Управи за по

лицијско образовање, Јединица

за основну и специјалистичку обуку,

почео је курс за тренере – наставнике

Јединице за основну и специјали

стичку обуку – Полицијске академије,

и припаднике тима за обуку, наставу

из наоружања и гађања и за физичку

обуку – Специјалне јединице поли

ције. Курс је похађало 10 припадника,

од којих девет мушкраца и једна жена.
Тренери на курсу за тренере су били

инструктори Гордана Милић и Сања Ми

лијић из Управе за стручно образовање,

оспособљавање, усавршавање и науку

МУПа Републике Србије. 

Начелник Управе за полицијско обра

зовање др Миле Шикман, заједно с на

челником Јединице за основну и

специјалистичку обуку Томиславом Ми

росавићем, примио је инструкторе из

МУПа Републике Србије и упознао их с

организацијом Управе за полицијско об

разовање.

Курс је отворио начелник Јединице за

основну и специјалистичку обуку – По

лицијске академије, Томислав Мироса

вић. Курс је трајао до 22. 9. 2010.



 



35

Семинари

РЕАЛИЗАЦИЈА СЕМИНАРА „КРИМИНАЛИСТИЧКА ОБРАДА ЛИЦА МЈЕСТА“

Ускладу с годишњим планом

стручног оспособљавања и

усавршавања радника МУПа РС, на

Полицијској академији је од 3. до 5.

фебруара 2010. реализован семинар о

криминалистичкој обради лица

мјеста – раду на мјесту криминалног

догађаја.

Учесници наведеног семинара су били

инспектори криминалистичке полиције

и криминалистички техничари ЦЈБ Ба

њалука.

У оквиру реализације наведеног семи

нара, дана 4. 2. 2010. је одржан наставни

час – у складу с принципима обуке на

Полицијској академији – о теми „Рјеша

вање проблемских ситуација путем сце

нарија“.

Полазници наведеног семинара пока

зали су присутнима радње и поступке

при рјешавању конкретних догађаја,

заједно с полазницима основне обуке

Полицијске академије и студентима

ВШУПа.

Начелник Управе криминалистичке

полиције Гојко Васић је том приликом

поздравио учеснике и сугерисао полаз

ницима да своја знања и искуства

размјењују оваквим видовима обуке, као

једним од најбољих облика учења.

Наведени наставни час је реализован

у ситуационом стану, који се користи за

овакве облике извођења практичне на

ставе.

Ц и љ: 

1. едукација полазника у мјерама и 

радњама на мјесту криминалног 

догађаја, 

2. да овлаштена службена лица ПС 

Лакташи, Кнежево, Србац, 

Козарска Дубица и Прњавор која 

раде на пословима 

криминалистичке полиције 

употпуне знања како би се 

обезбиједило јединствено и 

професионално поступање 

приликом криминалистичке 

обраде лица мјеста, односно при 

обезбјеђењу лица мјеста, 

прикупљању обавјештења и 

вршењу увиђаја на мјесту 

криминалног догађаја, као и да се 

усвоји једнообразан начин писања

записника.
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„МАРКЕТИНГ БЕЗБЈЕДНОСТИ“, СЕМИНАР ОРГАНИЗОВАН У САРАДЊИ СА
ШВАЈЦАРСКОМ АГЕНЦИЈОМ ЗА РАЗВОЈ И САРАДЊУ 

Семинару су присуствовали поли

цајци који су обучени и већ раде превас

ходно на превентивним задацима и

контакту са партнерима у заједници

(тзв. РПЗ полицајци). Таквих полицајаца

на подручју Бањалуке и Приједора је

седам.

Маркетинг безбједности подразу

мијева проналажење и дефинисање про

блема у заједници, тимски рад на

њиховом рјешавању у сарадњи са дру

гим актерима у дрштву и процјену по

стигнутих резултата.

Уорганизацији Министарства

унутрашњих послова Републике

Српске, а у сарадњи са Швајцарском

агенцијом за развој и сарадњу SDC

(Swiss Agency for Development and Co

operation), у оквиру пројекта "Рад по

лиције у заједници", у просторијама

Управе за полицијско образовање одр

жан је тродневни (16–18. 2. 2010) се

минар под називом "Маркетинг

безбједности".

УПРАВА ЗА ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ У ПРОГРАМУ 
''COMPUTER BASED TRAINING“ ОБУКЕ

Ово је дио регио

налног програма

за борбу против

транснационалног

криминалитета и

обухвата подручја Босне и Херцеговине,

Хрватске, Србије, Црне Горе, Албаније и

Maкедоније. Канцеларија Уједињених

нација за борбу против дрога и крими

нала (UNODC) донирала нам је 11 рачу

нара с инсталираним софтверима, који

ће бити увезани у мрежу са свим тре

нинг центрима у којима се реализује

оваква врста обуке. Канцеларија такође

обезбјеђује обучавање инструктора који

ће водити обуку. Обавеза Управе за по

лицијско образовање је да се успостави

перманентна обука, као и да се рачунари

обезбиједе од могућих злоупотреба.

Предвиђено је да током 2011. отпочне

програм ''Computer Based Training – CBT''

обуке у Управи за полицијско образо

вање. Ова врста обуке биће саставни дио

основне обуке полазника Полицијске

академије и студената Високе школе

унутрашњих послова, као и специјали

стичких курсева из појединих области

сузбијања криминалитета.

''Computer Based Training – CBT'' обука

реазлизује се у преко 300 тренинг цен

Уфебруару ове године Управа за полицијско образо

вање ушла је у програм ''Computer Based Training 

CBT'' обуке, који је под покровитељством канцеларије

Уједињених нација за борбу против дрога и криминала

(UNODC). 
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тара, у више од 50 земаља на преко 20

језика. ''Computer Based Training – CBT''

обука је облик учења који укључује

обуку преко интерактивног ЦДРОМа и

лекција достављених путем интерак

тивних модула. До сада је креирано

преко 100 модула, укључујући модуле из

области претресања просторија и лица,

контролисане испоруке предмета, криз

ног менаџмента, технике контроле на

граничним прелазима, аеродромима, лу

кама и др. На тај начин, полазници ове

обуке који се налазе у удаљеним под

ручјима широм свијета могу да науче

практичне вјештине спровођења закона,

које су стандардизоване. Програми су

прилагођени домаћим околностима, али

наглашавају регионални и глобални

утицај транснационалног организова

ног криминалитета.

РАД ПОЛИЦИЈЕ У ЗАЈЕДНИЦИ

Дана 1. 3. 2010. у Управи за поли

цијско образовање почео је се

минар "Рад полиције у заједници и

рад на безбједоносном сектору". Се

минар је организован за 24 припад

ника МУПа РС и трајао је до 5. 3. 2009.

Циљ семинара је био упознавање по

лазника – радника МУПа Републике

Српске, вођа сектора и помоћника

командира, са значајем и улогом поли

ције у локалној заједици, те развијање

схватања неопходности перманентног

образовања у оквиру демократских

принципа дјеловања полиције у зајед

ници.

СЕМИНАР "САВРЕМЕНИ МОДЕЛИ ПОЛИЦИЈСКОГ ОБРАЗОВАЊА"

На семинару "Савремени модели полицијског образовања", који је Ми

нистарство унутрашњих послова Републике Српске организовало у

Бањалуци 24. 3. 2010, учествовали су начелник Управе за полицијско обра

зовање др Миле Шикман, директор Високе школе унутрашњих послова мр

Горан Амиџић, директор Јединице за основну и специјалистичку обуку – По

лицијске академије Томислав Миросавић и наставници и сарадници Високе

школе унутрашњих послова и Полицијске академије.

Начелник Управе

за полицијско обра

зовање др Миле

Шикман говорио је

о стању полицијског

образовању у БиХ и

перспективама у образовању полиције.

Директор Полиције Републике Српске

др Урош Пена изјавио је да кривична

дјела, по свом начину извршења и орга

низовања криминалних група, траже од

полиције додатну активност, такозване

специјалистичке обуке.

"То значи да само добро обучен поли

цајац, с добрим радним навикама и ис

куством, може дати потребне
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резултате", рекао је Пена новинарима

током семинара.

Наводећи да је систем образовања у

полицијама у БиХ синхронизован, Пена

је рекао да полицијске академије у Бања

луци и Сарајеву имају исте планове и

програме, те да полицајци, гдје год да су

обучени, могу радити у било којој поли

цијској агенцији у БиХ. 

"Висока школа унутрашњих послова

је једина полицијска агенција с акреди

тацијом која обезбјеђује да њени

свршени студенти, који добијају звање

дипломираних правника унутрашњих

послова, не морају да пролази кроз спе

цијалистичку обуку да би засновали

радни однос у било којој полицијској

агенцији у БиХ", истакао је Пена.

Он је рекао и да је данашњи семинар

наставак заједничког рада Европске ко

мисије и МУПа РС у различитим обла

стима, да је заједнички већ

организовано више едукативних семи

нара о различитим темама и да је тема

овог семинара компаративна анализа

обуке у оквиру полицијских система, на

којој ће предавачи из Њемачке, Фран

цуске и Словеније пренијети искуства и

анализе у обуци из других полицијских

агенција.

Шеф бањалучке Канцеларије Делега

ције Европске уније Ђулио Зани рекао је

да је ово још један догађај у оквиру

"Тајекса" – инструмента за техничку

помоћ и размјену информација Европске

комисије, и да је у контексту процеса

приступања БиХ Европској унији.

Према његовим ријечима, Европска

комисија полаже доста на провођење и

поштивање закона, јер је владавина

права и закона један од услова за при

ступање Унији, те да кроз различите

програме даје подршку агенцијама за

провођење закона.

СЕМИНАР "ТАКТИКА УПОТРЕБЕ ЧЕТА ПОСЕБНИХ СНАГА ПОЛИЦИЈЕ"

Циљ семинара је оспособити полаз

нике, командире чета и водова посебних

снага полиције МУПа РС, са основним

тактичким принципима употребе посеб

них снага полиције у контроли масе, те

да стечена знања и вјештине пренесу

припадницима наведених снага, а самим

тим и оспособе их за професионално

дјеловање у одређеној ситуацији. 

Дана 22. 3. 2010, у Јединици за ос

новну и специјалистичку обуку

– ПА, почео је семинар "Тактика упо

требе чета посебних снага полиције".

Семинар је организован за 26 припад

ника МУПа РС и трајао је до 26. 3.

2010.
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СЕМИНАР “САВЛАДАВАЊЕ ПРЕПРЕКА”

Дана 19. 4. 2010, у организацији

Јединице за основну и спе

цијалистичку обуку – Полицијске ака

демије, почео је семинар

“Савладавање препрека” за припад

нике јединица за подршку. Семинар је

организован за 19 припадника ЈЗП

МУПа РС и трајао је до 30. 4. 2010.

Циљ семинара је био да полазници се

минара – припадници јединица за под

ршку МУПа Републике Српске,

савладају програмске садржаје, те да се

оспособе да стечено знање примјењују у

обављању послова и радних задатака

припадника јединица за подршку у си

туацијама које захтијевају посједовање

вјештине и технике савладавања пре

прека различите врсте.

СЕМИНАР О ТЕМИ "ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТ – СТАЊЕ И МЈЕРЕ
СУЗБИЈАЊА".

УВисокој школи унутрашњих по

слова 12. и 13. маја 2010. орга

низован је семинар о теми

"Организовани криминалитет – стање

и мјере сузбијања". 

На семинару су као предавачи уче

ствовали проф. др Милан Жарковић

(Криминалистичкополицијска акаде

мија Београд), проф. др Миле Матијевић

(ВШУП Бањалука), Владо Јованић, на

челник Јединице за посебне истраге

МУПа РС, Велибор Бајичић, начелник

Одјељења за организовани криминали

тет у Јединици за посебне истраге,

Дарко Јокић и Драган Митровић, инспек

тори за криминалистичку групу пред

мета ВШУПа. 

Дводневни семинар је организован за

оперативне раднике Управе криминали

стичке полиције, центара јавне безбјед

ности и Специјалне јединице полиције

МУПа РС, а присуствовали су му и сту

денти ВШУПа. На семинару су размат

рана актуелна питања организованог

криминалитета, укључујући кривично

правне и кривичнопроцесне аспекте,

поједине облике испољавања организо

ваног криминалитета, с посебним освр

том на трговину људима. У склопу

семинара – кроз теоријске презентације

и практичноситуациону наставу – ана

лизирани су поједини модели извођења

истражних радњи, укључујучи и посебне

истражне радње и начине документо

вања облика организованог криминали

тета.
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СЕМИНАР О ТЕМИ "ПОЛИЦИЈСКА ПСИХОЛОГИЈА"

Семинару су присуствовали припад

ници Министарства унутрашњих по

слова Републике Српске и студенти Ви

соке школе унутрашњих послова. Про

фесор Френч је одржао веома значајна

предавања о различитим темама, као

што су: „Трауматски стрес“, „Психолошки

аспекти самоубиства“, „Психолошки

аспекти вишеструких самоубистава“ и

друга.

Дана 7. јуна 2010. у Управи за по

лицијско образовање је одржан

семинар из Полицијске психологије.

Предавања је одржао проф. др Лoренс

Френч, др социологије (Универзитет

New Hempshire) и др психологије

(Универзитет NebraskaLinkoln). 

СЕМИНАР "РАД ПОЛИЦИЈЕ У ЗАЈЕДНИЦИ И РАД НА 
БЕЗБЈЕДНОСНОМ СЕКТОРУ"

Циљ семинара је упознавање полаз

ника – радника МУПа Републике

Српске, вођа сектора и помоћника

командира, са значајем и улогом поли

ције у локалној заједици, те развијање

потребе за перманентним образовањем

у оквиру демократских принципа дјело

вања полиције у заједници.

Дана 21. 6. 2010. у Управи за полицијско образовање почео је семинар

“Рад полиције у заједници и рад на безбједоносном сектору”. Семинар

је организован за 24 припадника МУПа РС и трајао је до 25. 6. 2010.
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ДВОДНЕВНИ СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

Након што је 15. и 16. 4. у Бања

луци, у просторијама Управе за

полицијско образовање, отворио дво

дневни семинар из области заштите

од пожара, у чијем раду учествују ин

спектори за заштиту од пожара МУП

а РС и МУПа Србије, министар

Станислав Чађо је рекао да МУП РС већ

неколико година проводи интензивне

активности на смањењу броја пожара,

као и штете и посљедица пожара у

Српској.
"У Српској је прошле године забиље

жено за 31 одсто мање пожара него у

2008. години и то није случајно, јер је

МУП РС проводио различите врсте ак

тивности, односно превентивне и друге

мјере у овој области", рекао је министар

Чађо.

Он је изразио очекивање да ће ова го

дина бити релативно стабилна и да ће

бити постигнути још бољи резултати у

заштити од пожара у РС.

Министар Чађо је изразио жаљење

што је почетком године неколико гра

ђана Српске погинуло у пожарима док су

палили коров у њивама.

Он је рекао да је прошле године битно

смањен број шумских пожара на под

ручју Херцеговине и упозорио да је лани

у 543 пожара у РС животе изгубило 17

људи.

Министар унутрашњих послова Ре

публике Српске Станислав Чађо апело

вао је да предузећа и бројне институције

које се баве заштитом од пожара 

појачају активности, а да грађани РС

крајње одговорно рукују запаљивим

средствима или било чиме што може

изазвати пожар.

Помоћник начелника Сектора за ван

редне ситуације МУПа Србије Бобан

Стевановић рекао је да је овај семинар

добра прилика за међусобну размјену

информација, искустава и усаглашавање

новог облика сарадње у области за

штите од пожара и других природних

катастрофа између МУПа РС и МУПа

Србије.

Начелник Инспектората за експло

зивне материје и послове заштите од по

жара у МУПу РС Слободан Шкорић

рекао је новинарима да је ријеч о ин

структивном семинару чији је циљ

размјена искустава и знања с колегама

из МУПа Србије које су постигле изван

редне резултате у овој области. 
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СЕМИНАР О ТЕМИ "КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ"

Семинар је организован због потребе

руководних радника Министарства

унутрашњих послова Републике Српске

за едукацијом из области кризног ме

наџмента. У складу с тим, за учеснике се

минара су одабрани представници свих

центара јавне безбједности и свих

управа Министарства унутрашњих по

слова Републике Српске. Првог радног

дана, када су у току била теоретска пре

давања, овом семинару су присуство

вали и сви студенти Високе школе

унутрашњих послова Бањалука.

Семинар је отворио директор Високе

школе унутрашњих послова мр Горан

Амиџић својим поздравним обраћањем.

У току овог радног дана обрађене су

сљедеће теме:

• Кризни менаџмент и слични 

концепти,

• Структура система за управљање 

ванредним ситуацијама,

• Превенција и приправност на 

ванредне ситуације,

• Одговор на ванредне ситуације,

• Теорија система,

• Одлучивање у условима 

извјесности, ризика и 

неизвјесности,

• Процјена ризика и управљање 

ризицима,

• Основни појмови и термини

везани за кризе и кризне ситуације,

• Приказ структуре и садржаја 

активности модела који ће бити 

кориштен током радионице.

Другог радног дана за учеснике семи

нара је организована радионица која је

имала за циљ да се теоретска преда

вања, која су презентована првог радног

дана, преточе у конкретне активности и

да се обликују у модел који би у пракси

могао послужити за рјешавање конкрет

них кризних ситуација. У уводном раз

матрању предавачи су објаснили модел

рада тима током рјешавања кризне си

туације, потом су учесници семинара,

подијељени у радне групе, добили кон

кретне задатке (кризне ситуације), које

су рјешавали по моделу који им је пре

тходно презентован. По завршетку за

датка услиједило је реферисање и

дискусија и вези с рефератима.

Реализација овог семинара наишла је

на велико задовољство предавача и

учесника семинара, уз констатацију

учесника семинара да је модел који су

користили током радионице за рјеша

вање кризне ситуације потпуно

примјенљив у пракси, те да ће га

примјењивати у свим ситуацијама када

се укаже потреба за њим, као и да су тео

ретска сазнања до којих су дошли веома

значајна за посао којим се баве. 

Дана 19. и 20. априла 2010, у

Управи за полицијско образо

вање одржан је семинар о теми

''Кризни менаџмент''. Предавачи на

овом семинару били су: проф. др

Зоран Кековић (Факултет безбедно

сти Београд), проф. др Дане Субошић

(Криминалистичкополицијска акаде

мија Београд) и специјалисти из обла

сти безбједносних наука – кризног

менаџмента који су запослени на Ви

сокој школи унутрашњих послова:

спец. Гојко Шетка, спес. Драгана Вујић

и спец. Драгана Милијевић.
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Други видови обуке

УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ПОЛИЦИЈЕ У ЗАЈЕДНИЦИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ КРОЗ
ОБУКУ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА 

УУправи за полицијско образо

вање одржан је 27. 4. сусрет

ради размјене искустава у циљу уна

пређења рада полиције у заједници у

Републици Српској, кроз обуку и оспо

собљавање полицијских службеника

МУПа РС. 

Састали су се представници МУПа Ре

публике Српске и представници

Швајцарске агенције за развој и сарадњу

(Swiss Agency for Development and Coop

eration – SDC), и то др Миле Шикман, на

челник Управе за полицијско

образовање, др Петер Шорер, директор

пројеката ''Рад полиције у заједници у

Босни и Херцеговини'', Нијаз Смајловић,

начелник Управе полиције, Томислав

Миросавић, начелник Јединице за ос

новну и специјалистичку обуку – Поли

цијске академије, те Жељко Спасојевић,

инспекторкоординатор за основну и

специјалистичку обуку на Полицијској

академији, Дарко Маричић, инспектор у

Управи полиције за РПЗ и Зоран Петро

вић, представник SDC.

На састанку се разговарало о упо

треби Приручника за рад полиције у

заједници у основној и специјалистичкој

обуци, курсевима из области рада поли

ције у заједници који се тренутно реали

зују на Полицијској академији, улози

Управе за полицијско образовање у одр

живости пројекта рада полиције у зајед

ници у будућности, о концепту рада

полиције у заједници у основној и спе

цијалистичкој обуцу и опремању каби

нета за рад полиције у заједници. Иначе,

приручник „Рад полиције у заједници у

Босни и Херцеговини“ рађен је у органи

зацији Швацарске агенције за развој и

сарадњу, при чему су међу ауторима

били и наставници с Полицијске акаде

мије из Бањалуке. 

Констатовано је да је приручник за

рад полиције у заједници одобрило ру

ководство МУПа Републике Српске и да

ће се он користити у даљој основној и

специјалистичкој обуци на Полицијској

академији. Такође, договорена је органи

зација и реализација заједничког семи

нара за обуку у раду полиције у

заједници који ће водити наставници с

Полицијске академије, РПЗ координа

тори, РПЗ полицајци, заједно са својим

швајцарским колегама. Исто тако, ука

зано је на потребу израде наставног

плана и програма образовања за рад по

лиције у заједници и континуираности

процеса обуке и оспособљавања припад

ника полиције из ове области. Поред

тога, договорено је опремање посебног

кабинета за извођење наставе из обла

сти рада полиције у заједници, са свим

мултимедијалним садржајима и не

опходном наставном опремом и сред

ствима. 
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ТЕРЕНСКА ОБУКА ПОЛАЗНИКА ПОЛИЦИЈСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Обука је реализована из сљедећих на

ставних тема: ''Успостављање јавног

реда и мира нарушеног у већем обиму''

и ''Претрес терена и криминалистичка

обрада лица мјеста'', на простору изле

тишта ''Трешњик'' на Бањ брду у Бања

луци, као и ''Бојево гађање из АП М92,

7,62мм'' и ''Оријентација и кретање по

терену уз помоћ топографске карте и

ручне бусоле М53'', на стрелишту и ло

калном полигону за обуку касарне

''Мика Боснић'' на Мањачи.

Током теренске обуке полазника XIV

класе основне полицијске обуке првог

нивоа ПА и I класе основне полицијске

обуке за припаднике СЈП успјешно су 

реализоване све активности предвиђене

Планом теренске обуке. Циљ обуке био

је да полазници своја теоријска знања и

вјештине примијене у практичном

рјешавању задатака на терену.

Надлежна војна команда касарне

''Мика Боснић'' на Мањачи пружила је

пуну подршку у организацији и реализа

цији обуке из бојевог гађања из АП М92,

7,62мм и оријентације и кретања по те

рену уз помоћ топографске карте и

ручне бусоле М53.

На основу Наставног плана и

програма основне полицијске

обуке првог нивоа Полицијске акаде

мије и Плана теренске обуке полаз

ника 14. класе основне полицијске

обуке првог нивоа ПА и 1. класе ос

новне полицијске обуке за припад

нике СЈП, 29. и 30. 4. 2010. изведена је

теренска обука на простору изле

тишта ''Трешњик'' на Бањ брду у Ба

њалуци, а 4. 5. 2010. и на стрелишту и

локалном полигону за обуку касарне

''Мика Боснић'' на Мањачи.
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ПОСЈЕТА ПОЛАЗНИКА ПА ПОЛИЦИЈСКИМ СТАНИЦАМА У ЦЈБ БАЊАЛУКА

Ускладу с Наставним планом и

програмом Основне полицијске

обуке првог нивоа, из наставног пред

мета Послови полиције и правила по

нашања, а у оквиру наставне теме

"Позорничкопатролна дјелатност",

полазници XIV класе основне поли

цијске обуке првог нивоа Полицијске

академије и I класе основне поли

цијске обуке првог нивоа за припад

нике Специјалне јединицице полиције

посјетили су 24. марта 2010. поли

цијске станице у ЦЈБ Бањалука. 

Циљ посјете је био упознавање полаз

ника с организацијом и функциониса

њем полицијских станица. 

РЕАЛИЗОВАНА „ХЕЛИКОПТЕРСКА ОБУКА“ У 
УПРАВИ ЗА ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Ускладу с Програмом обуке СЈП и

Планом обуке за 2010 годину, у

Управи за полицијско образовање, 14.

7. 2010. од 10 до 11 часова реализо

вана је специјалистичка обука Спе

цијалне јединице полиције Републике

Српске.  

У склопу хеликоптерске обуке, при

падници Специјалне јединице полиције

Републике Српске успјешно су извели

дио обуке, с тачно одређеним темама, на

земљи и у ваздуху. Том приликом прика

зан је садржај тактике специјалних

дејстава у урбаним и руралним усло

вима, и то десант припадника СЈП у зони

борбених дејстава помоћу ужета и алпи

нистичке осмице и техником ''Fast

Rope''.

Обука је реализована у сарадњи с при

падницима Оружаних снага БиХ, укљу

чујући инструкторе из састава ОС БиХ,

те коришћењем хеликоптера Ми – 8.

Читав догађај су пратили студенти

Високе школе унутрашњих послова. 

По завршетку показне вјежбе припад

нике СЈП РС је поздравио начелик

Управе за полицијско образовање др

Миле Шикман, те им честитао на

успјешно изведеној вјежби.
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СТУДЕНТИ ВШУП НА ИНФОРМАТИВНОЈ, СТРУЧНОЈ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ
ПРАКСИ

Студенти прве године ВШУПа обавили су други дио информативне

праксе, од 19. до 23. 7. 2010, у полицијским станицама према мјесту

пребивалишта студената, у трајању од 30 часова (5 радних дана).

Циљеви и задаци информативне

праксе јесу да се студенти информишу о

појединим групама послова који се, у

складу са Законом о унутрашњим посло

вима и Правилником о унутрашњој ор

ганизацији и систематизацији, обављају

у организационим јединицама Мини

старства, да непосредно осјете атмо

сферу и односе који владају у полицији,

процијене своје склоности према одре

ђеним пословима, те дођу и до других

информација које ће им помоћи да се

правилно усмјере управо према оној

врсти послова која највише одговара

њиховим интелектуалним, физичким,

стручним и другим карактеристикама

битним за професионално усмјерење. 

Наставним планом и програмом

ВШУПа, за студенте треће године пред

виђено је обављање специјалистичке

праксе у трајању од 30 часова. Овај вид

практичне наставе према Наставном

плану и програму спроводи се у органи

зационим јединицама МУПа у сједишту.

Циљ и задатак специјалистичке праксе

јесте да се студенти непосредно укључе

у послове из области за коју су се опре

дијелили (полицијско или криминали

стичко усмјерење), стекну увид у начин

рада и дођу до сазнања и информација

потребних за припрему, израду и од

брану дипломског рада, који мора те

жити ка унапређењу рада у конкретној

области, уз свестрано сагледавање рада

у тој области.

Специјалистичка пракса је обављена

од 26. до 30. 7. 2010, у укупном трајању

од 30 часова. У предвиђеном времену

студенти су према распореду рада бора

вили у сљедећим организационим једи

ницама:

• Управа полиције

• Управа криминалистичке 

полиције

• Управа за аналитику, 

информатику и комуникације

• Управа за правне и кадровске 

послове

• Специјална јединица полиције

• Јединице полиције за обезбјеђење

личности и објеката у мјесту и 

покрету

• Криминалистичкотехнички 

центар

• Дежурни оперативни центар

• Биро за жалбе и представке 

грађана

• Инспекторат за унутрашњу 

контролу, праћење и заштиту 

законитости у раду

• Дисциплински суд 

Према Наставном плану и програму

ВШУПа, студенти друге године упућују

се на обављање стручне праксе у

трајању од 50 (педесет) часова. Прак

тична настава се изводи у организацио

ним јединицама МУПа Републике

Српске и одређеним институцијама ван

МУПа РС. 

Основни метод рада студената за

вријеме стручне праксе јесте њихово не

посредно укључивање у обављање по

слова и задатака високе стручне спреме,

предузимање мјера, радњи и поступака

– искључујићи безбједносноинтер

вентне ситуације које би могле пред
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стављати опасност по безбједност,

живот или здравље студената, прику

пљање информација о пословима који су

обухваћени програмом стручне праксе.

Циљ и задатак стручне праксе јесте да

се студенти на очигледан, непосредан и

практичан начин упознају и конкретно

учествују у обављању стварних послова

полиције и на тај начин се оспособља

вају за самосталан рад и реализацију за

датака извршилаца и руководилаца

одређених организационих јединица.

РЕАЛИЗАЦИЈА ТЕРЕНСКЕ ОБУКЕ СТУДЕНАТА
ВИСОКЕ ШКОЛЕ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Наставним планом и програмом

ВШУПа предвиђено је да студенти

друге године студија по завршетку пре

давања проведу 40 часова на теренској

обуци. Циљ ове обуке јесте да студенти

на практичан начин утврде и провјере

знања стечена током предавања и

вјежби, усвоје вјештине неопходне за

успјешно вршење послова из дјелокруга

рада полиције, прихвате тимски рад и

правила понашања у међусобном опхо

ђењу, као и у опхођењу према старјеши

нама, уз поштовање субординације и

хијерархије у служби. 

Обука је обухватала сљедеће наставне

цјелине:

• Кодекс понашања,

• Опрема и наоружање полиције,

• Тактика примјене полицијских 

овлашћења,

• Основна тактичка обука,

• Посебна тактичка обука и 

• Бојево гађање из дугог и кратког 

наоружања.

На основу детаљног извјештаја коман

данта логора, непосредног увида у рад,

те на основу разговора са стручним са

радницима и студентима, може се кон

Ускладу с Наставним планом и

програмом Високе школе унут

рашњих послова реализована је те

ренска обука на полигонима касарне

''Мика Боснић'' на Мањачи, од 19. до

24. 7. 2010. У извођењу теренске обуке

учествовало је шест стручних сарад

ника, а обуку је прошао 61 студент.
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статовати да је теренска обука као зна

чајан облик наставе у наставном про

цесу на ВШУПу успјешно извршена, да

су предвиђене наставне цјелине реали

зоване, те да је извршено бојево гађање

из дугог и кратког наоружања.

ВЈЕЖБА "РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА У РАСКРСНИЦИ" 

Ускладу с Наставним планом и

програмом Основне полицијске

обуке првог нивоа ПА, 12. и 13. марта

2010. изведена је практична вјежба

"Регулисање саобраћаја у раскрсници"

за полазнике XIV класе Основне поли

цијске обуке првог нивоа Полицијске

академије и полазнике I класе Ос

новне полицијске обуке првог нивоа

за припаднике Специјалне јединице

полиције.
Вјежба је реализована под менторст

вом главног инспектора Зорана Средића 

и саобраћајне полиције МУПа РС.

ВЈЕЖБА „КОНТРОЛА БРЗИНЕ КРЕТАЊА ВОЗИЛА И АЛКОХОЛИСАНОСТИ
ВОЗАЧА“

Дана 13. и 15. 4. 2010, према На

ставном плану и програму Једи

нице за основну и специјалистичку

обуку, реализована je вјежба: “Конт

рола брзине кретања возила и алкохо

лисаности возача” из предмета

Безбједност саобраћаја и управљање

полицијским возилом, за полазнике

XIV класе основне полицијске обуке

првог нивоа и I класе основне поли

цијске обуке за припаднике СЈП.
Вјежбу је реализово главни инспектор

Одјељења за безбједност саобраћаја

МУПа РС Зоран Средић, уз асистенцију припадника ПС за БС Бањалука.
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Издавачка дјелатност

Упрвих шест мјесеци 2010. објављен је двоброј часописа „Безбједност,

полиција, грађани“ и уџбеник „Прекршајно право“ аутора др Наташе

МрвићПетровић и др Љубинка Митровића.

ПОЛИЦИЈСКА ОБЛАСТ

Мр Горан Амиџић

НАГРАЂИВАЊЕ И МОТИВАЦИЈА 
ЗАПОСЛЕНИХ У ПОЛИЦИЈИ

Тихомир Нарић

Бранко Милетић

МАПИРАЊЕ РИЗИКА У САОБРАЋАЈУ
са посебним освртом на регију Добој 
у периоду 1998–2008. година

Борислав Шарић

КОНТРОЛА – ДЈЕЛАТНОСТ 
РУКОВОЂЕЊА У
ПОЛИЦИЈИ И СРЕДСТВО УНУТРАШЊЕ
КОНТРОЛЕ

Дарко Маричић

РАД ПОЛИЦИЈЕ У ЗАЈЕДНИЦИ У 
БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Снежана ТрнинићЂаковић

ПОЛИЦИЈСКИ ПОСЛОВИ И РИЗИК
ПОВРЕЂИВАЊА

КРИМИНАЛИСТИЧКА И 
КРИВИЧНОПРАВНА ОБЛАСТ

Др Миле Шикман

Владо Јованић

ПОЈАМ И ИСПОЉАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА 
КАО ДЈЕЛАТНОСТИ ОРГАНИЗОВАНОГ 
КРИМИНАЛИТЕТА

Доц. др Урош Пена

Александар Миладиновић

ПРОБЛЕМИ РАСВЈЕТЉАВАЊА 
РАЗБОЈНИШТАВА, 
С КРАТКОМ ЕМПИРИЈСКОМ АНАЛИЗОМ

Проф. др Драган Јовашевић 

Доц. др Љубинко Митровић

ПОЈАМ, НАЗИВ, ПРЕДМЕТ И ПРАВНА 
ПРИРОДА  МЕЂУНАРОДНОГ 
КРИВИЧНОГ ПРАВА
– II дио рада –

САДРЖАЈ ЧАСОПИСА “БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ”, БРОЈ 12/10
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Доц. др Горан Бошковић

Велибор Бајичић 

КРИМИНАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ 
ПРИМЕНЕ МЕТОДА ТАЈНОГ НАДЗОРА У 
СУЗБИЈАЊУ ОРГАНИЗОВАНОГ 
КРИМИНАЛА

Доц. др Саша Мијалковић 

ОРГАНИЗАЦИОНА ОБЕЛЕЖЈА 
„АУТОМАФИЈЕ“ У СРБИЈИ

Мр Марина М. СимовићНишевић 

Мр Владимир М. Симовић 

ПРАВНЕ, ПОЛИТИЧКЕ И ИСТОРИЈСКЕ 
ОКОЛНОСТИ ОСНИВАЊА 
МЕЂУНАРОДНОГ КРИВИЧНОГ СУДА 
И ОДНОС МЕЂУНАРОДНОГ КРИВИЧНОГ 
СУДА И УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА

Спец.  Драгана Вујић

НЕДОЗВОЉЕНА ДОКАЗНА СРЕДСТВА И 
ПOСЉЕДИЦЕ УПОТРЕБЕ 
НЕДОЗВОЉЕНИХ ДОКАЗНИХ СРЕДСТАВА 
У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ

Владо Врањеш

НЕКЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ СА КОЈИМА СЕ 
СУСРЕЋУ ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИЦИ 
ПРИЛИКОМ ВРШЕЊА ПРЕТРЕСА КАО 
РАДЊЕ ДОКАЗИВАЊА У 
КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

БЕЗБЈЕДНОСНА ОБЛАСТ

Гојко Павловић, дипл. правник – мастер     

Проф. др Душко Вејновић  

ДРУШТВЕНИ АМБИЈЕНТ ПРИВАТНОГ 
СЕКТОРА БЕЗБЈЕДНОСТИ СА 
ТЕЖИШТЕМ НА РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Др Горан Милошевић

Мр Драган Цветковић

КУЛТУРА КОНФЛИКАТА

Предраг Крајновић 

МЕТОДА ЗОНСКЕ ОДБРАНЕ У 
ОТКРИВАЊУ ТЕРОРИСТИЧКОГ 
НАДЗИРАЊА ВЕОМА ВАЖНИХ 
ЛИЧНОСТИ

ОПШТЕОБРАЗОВНА ОБЛАСТ

Др Зоран Кековић

Др Дане Субошић

Раденко Васиљевић

ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ КАО 
ОДГОВОР НА РИЗИКЕ У РАДУ 
УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

Др Срђан Милашиновић 

Др Љубиша Деспотовић

Др Желимир Кешетовић

ЗАПАДНИ БАЛКАН И ПОСТДЕЈТОНСКА 
ЕПОХА – РЕНЕСАНСА АУТОРИТАРНОСТИ 
У XXI ВЕКУ

Доц. др Милан Гужвица

Мр Мирослав Миљуш 

ПРЕДИКЦИЈА УДАРАЦА РУКОМ НА 
ОСНОВУ ТЕСТОВА ЗА ПРОЦЈЕНУ 
ПРЕЦИЗНОСТИ

Мр Дарко Паспаљ 

ПРОЦЈЕНА ИЗДРЖЉИВОСТИ У СНАЗИ 
СТУДЕНАТА ВИСОКЕ ШКОЛЕ 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА



53

Научноистраживачка дјелатност

Министарство унутрашњих по

слова Републике Српске, Ви

сока школа унутрашњих послова,

организује научноистраживачки скуп

с међународним учешћем под нази

вом ''Методологија изградње система

интегритета у институцијама Репуб

лике Српске у сузбијању корупције'',

који ће се одржати у Управи за поли

цијско образовање 19. и 20. новембра

2010. 
Тим поводом, предсједник Програм

ског одбора скупа др Миле Шикман је

упутио прво обавјештење и позив чла

новима академске заједнице, истакну

тим стручњацима, научностручним

институцијама, агенцијама за спрово

ђење закона, владином и невладином

сектору да узму учешћа у раду скупа

презентујући најновије резултате својих

научноистраживачких сазнања и 

пројеката.

Затим је обављено, између осталог и

путем анкетирања, истраживање ста

вова, мишљења и опредјељења радника

МУПа и других институција, те грађана,

о њиховој опредијељености и спремно

сти за борбу против корупције у нашем

друштву. 
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ПРВО ОБАВЈЕШТЕЊЕ И ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ РАДОВА
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Остале активности

УРУЧЕЊЕ ПЛАКЕТЕ ПРЕДСЈЕДНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
АКАДЕМИКУ РАЈКУ КУЗМАНОВИЋУ

Дана 2. 9. 2010. Управу за поли

цијско образовање је посјетио

предсједник Републике Српске, проф.

др Рајко Кузмановић, академик.

Посјета је уприличена поводом

уручења академику Кузмановићу Пла

кете за дугогодишњу успјешну са

радњу и допринос афирмацији развоја

високог полицијског образовања.

Испред Управе за полицијско образо

вање предсједника је дочекао заставни

вод, састављен од студената Високе

школе унутрашњих послова, и официр

Зоран Јовановић, који је предсједнику

предао рапорт. Предсједник је том при

ликом, заједно с директором полиције

Гојком Васићем, начелником управе др

Милом Шикманом, директором Високе

школе унутрашњих послова мр Гораном

Амиџићем и другим сарадницима оби

шао просторије Управе за полицијско

образовање, те је упознат с радом биб

лиотеке, кабинета наоружања и

Школске полицијске станице. 

Потом је у Кабинету криминалистике

одржана свечаност којој су присуство

вали радници Управе за полицијско об

разовање и студенти Високе школе

унутрашњих послова. На самом почетку

присутнима се обратио начелник Управе

за полицијско образовање др Миле Шик

ман, који је пожелио добродошлицу

предсједнику, те изразио велико задо

вољство досадашњом сарадњом Управе

за полицијско образовање и професора

Кузмановића, којем се на томе захвалио

и уручио му плакету.

Затим се присутнима обратио

предсједник Републике Српске Рајко

Кузмановић, који се захвалио на госто

примству, те одржао предавање о теми

''Државноправни положај Републике

Српске и Босне и Херцеговине''.

Предсједник је у излагању нагласио да

је успјешним обављањем својих функ

ција, у духу правног реда и поретка, до

принио обезбјеђењу постојаности и

примјени објективних правних и друшт

вених правила утврђених уставом и за

коном, чиме се на најбољи начин штите

темељи уставног уређења Републике

Српске, те представио даљи пут којим

треба наставити Република Српска и

улогу коју треба да има предсједник Ре

публике Српске у остварењу зацртаних

циљева.
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УРУЧЕЊЕ ЗАХВАЛНИЦЕ ПРОФ. ДР МИЋИ БОШКОВИЋУ

Уручењу захвалнице присуствовали су

студенти друге и четврте године, дирек

тор Високе школе унутрашњих послова

мр Горан Амиџић, начелник управе Кри

миналистичке полиције Гојко Васић,

проф. др Момчило Талијан и инспектор

за криминалистичку групу предмета

Драган Митровић. 

Начелник Управе за полицијско

образовање др Миле Шикман

уручио је захвалницу проф. др Мићи

Бошковићу. Захвалница професору

Бошковићу, који је прошле године

пензионисан, уручена је поводом пет

наестогодишњег доприноса развоју и

афирмацији високог полицијског об

разовања и криминалистичке дјелат

ности. 

УРУЧЕЊЕ ЗАХВАЛНИЦЕ ПЕТЕРУ ШОРЕРУ, ПРЕДСТАВНИКУ СДЦa
(ШВАЈЦАРСКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ И САРАДЊУ)

Поред тога, три студијске групе су

посјетиле Швајцарску (високи и средњи

руководиоци и други припадници МУП

а РС). Такође је урађен Приручник о раду

полиције у заједници, који је почетком

априла 2010. године дистрибуиран у све

организационе јединице МУПа РС.

У мјесецу јуну је у Управи за поли

цијско образовање (у Јединици за ос

новну и специјалистичку обуку –

Полицијска академија), такође у са

радњи с овом Агенцијом, одржан курс 

«Рад полиције у заједници». Курс је ор

ганизован за 10 припадника МУПа РС.

Курс је подијељен на шест главних

тема.

• Филозофија РПЗа

Више од три године МУП РС

успјешно сарађује са швајцар

ском Агенцијом за развој и сарадњу

(СДЦ), уз чију је помоћ квалитетно

реализован низ едукативних и прак

тичних активности, укључујући десет

различитих семинара у циљу унапре

ђења рада полиције: „Основни курс за

пројекат рад полиције у заједници“,

„Рад полиције у заједници и руково

ђење“, „Маркетинг безбједности“,

„Трансакциона анализа и руковођење“

и „Обука из односа са медијима“,

којима је обухваћено преко 100 висо

ких и средњих руководилаца и других

припадника МУПа РС. 
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• Циљеви РПЗа

• Елементи РПЗа

• Задаци РПЗ полицајца

• Маркетинг безбједности

• САРА метод

Сваку тему су представила по два пре

давача, један који је изнио теоретску ос

нову наставне теме и други који је дао

примјере, водио дискусију или вјежбе.

Један предавач је био из Управе за поли

цијско образовање (са ПА), а други из

швајцарске Агенције. Договорене су

смјернице за израду Наставног плана и

програма за обуку полицајаца који ће

обављати послове у раду полиције у

заједници.

Донацијом швајцарске Агенције за

развој и сарадњу (СДЦ) извршено је

опремање кабинета наставним сред

ствима и помагалима за «Рад полиције у

заједници« (рачунар, видеобим, клима,

тамне завјесе, инфотабла, карта зна

чајних објеката и разни панои).

Због изузетно добре сарадње и успјеха

у досадашњем раду са швајцарском

Агенцијом за развој и сарадњу (СДЦ), на

челник Управе за полицијско образо

вање МУПа РС др Миле Шикман је

уручио захвалницу господину Петеру

Шореру, представнику СДЦ (швајцарске

Агенције за развој и сарадњу). Господин

Шорер се захвалио, а након тога је раз

говарано о досадашљој сарадњи и пла

новима рада за 2011. годину. Уприличен

је и обилазак кабинета за рад полиције

у заједници, као и осталих просторија

Управе.

ПОСТАВЉЕНИ УРЕЂАЈИ ЗА ВИДЕОНАДЗОР

УВисокој школи унутрашњих по

слова у Бањалуци постављени

су уређаји за видео  надзор ради

транспарентнијег одвијања образов

ног процеса и спречавања корупције у

учионицама у којима се полажу ис

пити.

Министар унутрашњих послова РС

Станислав Чађо, који је 8. 2. 2010.

посјетио Управу за полицијско образо

вање у оквиру које ради ова школа,

рекао је да ће увођење видео надзора у

седам кабинета у Високој школи унут

рашњих послова било какве коруптивне

активности свести на минимум.

"Сматрам да је ово један добар

примјер којим треба да пођу и друге ин

ституције у РС и сигуран сам да ће оне то

и учинити", рекао је министар Чађо.

Он је нагласио да је видео надзор само

једна од активности у склопу борбе про

тив корупције коју проводи МУП РС.

Министар Чађо је рекао да ће Висока

школа унутрашњих послова имати

важну улогу у информатичком описме

њавању око 7.000 припадника МУПа РС

које би требало да почне ове године.

Начелник Управе за полицијско обра

зовање др Миле Шикман рекао је да је

видео надзор већ у функцији, а да се еви

дентирањем стварних дешавања на ис

питима и у настави спречавају

евентуалне злоупотребе тих процеса, те

да се тако штите и наставници и сту

денти.
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"Непосредних сазнања о постојању ко

рупције нисмо имали. Да смо их имали,

то би био предмет рада наших кримина

листичких служби, а ова мјера увођења

видео надзора је мјера превенције да се

корупција и не деси", рекао је начелник

Шикман. 

Он је нагласио да је видео надзор само

један од сегмената јавности рада Високе

школе унутрашњих послова, јер су све

активности школе евидентиране и на

интернету, а испитни и наставни процес

прецизно дефинисани у више правил

ника.

СПОРТСКИ СУСРЕТИ ПРИПАДНИКА МУПа РС

У спортским играма учествовали су

радници Министарства унутрашњих по

слова запослени у: Управи полиције,

Управи криминалистичке полиције,

Управи за полицијско образовање, ЦЈБ

Бањалука, ЦЈБ Добој, ЦЈБ Бијељена, ЦЈБ

Источно Сарајево и ЦЈБ Требиње.

Такмичари су се надметали у стре

љаштву, џудоу, каратеу, малом фудбалу,

кросу и потезању конопца, а у ревијал

ном дијелу игара учесници су демин

стрирали своја знања из самоодбране.

Спортске игрe припадника Мини

старства унутрашњих послова Репуб

лике Српске отворио је начелник Управе

за полицијско образовање др Миле Шик

ман, који је нагласио велико задовољ

ство Управе, као и своје лично, што се

могу угостити такмичари с територије

цијеле Републике Српске и свим учесни

цима пожелио добродошлицу и пуно

успјеха у играма.

Игре су протекле у најбољем реду и у

правој спортској атмосфери, те уз истин

ски пријатно дружење припадника Ми

нистарства.

Затварању игара и проглашењу најбо

љих такмичара присуствовао је мини

стар унутрашњих послова, господин

Станислав Чађо, који је изразио велико

задовољство због саме идеје а потом и

тако успјешне реализације свих плани

раних спортских активности. Он је на

гласио да ове игре, осим спортског

карактера, имају за циљ упознавање,

дружење и размјену искустава припад

ника Министарства унутрашњих по

слова Републике Српске.

Министар унутрашњих послова, гос

подин Станислав Чађо уручио је дип

ломе најбољим појединцима и екипама

учесницама спортских такмичења.

За најбољу екипу у генералном плас

ману игара проглашена је Управа за по

лицијско образовање, која је заузела

прво мјесто. Друго мјесто заузела је

екипа ЦЈБ Требиње, а треће екипа ЦЈБ

Источно Сарајево.

Поводом Дана полиције Репуб

лике Српске, у организацији

Управе за полицијско образовање,

дана 27. и 28. марта 2010. одржани су

спортски сусрети и дружење припад

ника Министарства унутрашњих по

слова са читаве територије Републике

Српске.
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ПОКЛОН МИНИСТАРСТВА ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
УПРАВИ ЗА ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Дана 29. 3. 2010. Министарство

науке и технологије Републике

Српске поклонило је Министарству

унутрашњих послова Републике

Српске око 250 публикација из раз

личитих научних области, које су на

стале као резултат суфинансирања

научних публикација од стране Мини

старства науке и технологије. 

Поклоњене публикације (превасходно

монографије) представљају оригинална

научна достигнућа која се одликују си

стематизованим и аргументованим на

учним и стручним фондом знања.

Такође, међу поклоњеним публика

цијама налази се и извјестан број на

учних и стручних часописа из области

права, безбједности, филозофије и сл., у

којима су еминентни стручњаци публи

ковали своје радове. Поклоњене стручне

књиге су уступљене библиотеци Управе

за полицијско образовање и оне ће сва

како допринијети бољем успјеху и

даљем усавршавању како студената Ви

соке школе унутрашњих послова тако и

полазника Полицијске академије.
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ОБИЉЕЖАВАЊЕ ДАНА ПОЛИЦИЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Том приликом је на Тргу Крајине у Ба

њалуци постављен изложбени штанд

свих уџбеника и других публикација у

издању Високе школе унутрашњих по

слова и уџбеника чији су аутори рад

ници Министарства унутрашњих

послова, те других уџбеника и публика

ција које се налазе у библиотеци Управе

за полицијско образовање. Штанд са

књигама посјетио је и предсједник Ре

публике Српске проф. др Рајко Кузмано

вић, који је изразио задовољство због

дугогодишњег постојања издавачке

дјелатности Високе школе унутрашњих

послова. Штанд са књигама је посјетио и

велики број других државних функцио

нера и грађана Бањалуке.

Дана 6. 4. 2010, представници

Управе за полицијско образо

вање учествовали су у обиљежавању

Дана полиције Републике Српске. 

"ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА" У УПРАВИ ЗА ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Гости – ученици и наставници поме

нутих основних школа присуствовали су

завршној вјежби полазника курса „Са

владавање препрека“, који су двије

радне седмице похађали припадници

јединица за подршку из центара јавне

безбједности МУПа РС.

Након вјежбе, организован је обила

зак кабинета и других просторија у

којима се изводи обука будућих поли

цајаца. Нарочиту пажњу основаца при

Дана 30. 4. 2010. године у Управи

за полицијско образовање орга

низован је „Дан отворених врата“ за

ученике и наставнике „Основне школе

Вук Караџић“ из Бањалуке и „Основне

школе Десанка Максимовић“ из Трна.
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вукао је кабинет полицијског наору

жања, у којем су могли да испробају

вјештину гађања на тренажеру за обуку

у гађању.

Наведени конкурс је био отворен од

21. 5. до 7. 6. 2010, и на њега су се

пријавила 204 кандидата. Пријемни

испит је прошло 98, а примљено је 40

кандидата, и то 30 мушкараца и 10 жена. 

ПОТПИСИВАЊЕ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ  

Дана 18. 6. 2010. у просторијама

Управе за полицијско образо

вање потписан је Споразум о међусоб

ној сарадњи између Падобранског

клуба Бањалука и Јединице за ос

новну и специјалистичку обуку – По

лицијске академије. 

Споразум је у име Падобранског клуба

Бањалука потписао предсједник клуба

Душко Грмуша, а у име Јединице за ос

новну и специјалистичку обуку – Поли

цијске академије, Томислав Миросавић,

начелник јединице.

Споразумом је дефинисана већ успо

стављена сарадња између потписника, а

његово тежиште је на извођењу поједи

них облика наставе у вези са обуком бу

дућих падобранаца и на размјени

искустава стечених у одређеним видо

вима образовања, оспособљавања и

усавршавања и пружању техничке под

ршке у складу с могућностима и потре

бама.
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕОБРАЗОВАЊА У ПРОСТОРИЈАМА УПРАВЕ

Састанак се састојао из два тематска

дијела. У првом дијелу презентована је

Learning Management Systemom, Learn

ing CUBES Life, софтверска платформа за

еОбразовање у пољу континуираног

професиналног образовања, а у другом

дијелу се разговарало о модалитетима

сарадње. 

Поред представника EXIT Consulting и

NEWMEDIA, састанку су присуствовали

представници из службе министра, ка

бинета директора полиције, Управе кри

миналистичке полиције, Управе за

правне и кадровске послове, Управе за

аналитику и информатику, Специјалне

јединице полиције, ЦЈБ Бањалука, те

представници Управе за полицијско об

разовање.

Постигнута је сагласност да се одржи

још неколико радних састанака у циљу

увођења еОбразовања у МУП РС.

Дана 3. 9. 2010, почев од 9.00 ча

сова, у Управи за полицијско об

разовање представници конзорција

EXIT Consulting и NEWMEDIA су одр

жали састанак тј. презентацију еОб

разовања на тему „Учење на даљину“.

САСТАНАК У ВЕЗИ С ПРОЈЕКТОМ „РАД ПОЛИЦИЈЕ У ЗАЈЕДНИЦИ У БиХ“

Састанку су присуствовали господин

Доминик Вислер и господин Сеад Тра

љић у име СДЦа, те начелник Јединице

за основну и специјалистичку обуку –

ПА, Томислав Миросавић, инспектор

координатор за основну и специјали

стичку обуку Жељко Спасојевић и

инспектор за предмет криминалистика

Жељка Милеуснић.

Циљ окупљања је био да се оцијени

важност пројекта „Рад полиције у зајед

ници у БиХ“, квалитет рада и руково

ђења пројектом, као и утврде пријед

лози препорука за евентуалне будуће ак

тивности на наставку пројекта.

У том контексту су господа Мироса

вић и Спасојевић презентовали реализо

ване закључке из досадашњег

дјеловања и успјешно спроведене сље

деће активности:

1. континуирана реализација 

основног курса за полицајце,

2. израђени и у употреби РПЗ 

приручници,

3. систематизација радног мјеста 

РПЗполицајац.

На Полицијској академији у Ба

њалуци, 23. 6. 2010. је одржан

састанак представника Швајцарске

агенције за развој и сарадњу (СДЦ) и

представника Јединице за основну и

специјалистичку обуку – Полицијске

академије.
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Приједлози су ишли у правцу :

• Процеса усаглашавања и 

имплементације садржаја у 

наставне планове и програме 

Полицијске академије,

• Креирање и организација курса 

„Маркетинг безбједности“ и 

• Радна посјета тренера 

Швајцарској.

УЧЕШЋЕ УПРАВЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ КЊИГЕ БАЊАЛУКА 2010.

Управа за полицијско образовање

учествовала је на 15. међународ

ном сајму књиге одржаном од 21. до

26. септембра 2010. у Бањалуци.

У изложбеном простору Управе пред

стављена су издања Високе школе унут

рашњих послова Бањалука, публикације

Криминалистичкополицијске акаде

мије из Београда које су поклоњене биб

лиотеци Управе, као и издања с темама

из разних области полицијских послова

на енглеском језику– поклон Владе

Сједињених Америчких Држава у про

граму ИЦИТАПа.



Други о нама


