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Уводна ријеч

Управа за полицијско образовање у првих шест мјесеци 2011.

године реализовала је читав низ активности којима је

остваривала своју основну дјелатност, али и друге, од значаја за

развој и унапређење Министарства унутрашњих послова

Републике Српске. 

Свакако најзначајнија и најобимнија активност Управе за

полицијско образовање била је организација међународне

научностручне конференције, под називом ''Супротстављање

тероризму – међународни стандарди и правна регулатива'', која

је одржана 29. и 30. марта на Мраковици, Козара. Два дана је на конференцији коју

је отворио наш министар Станислав Чађо више од 90 учесника из 14 земаља

излагало реферате и дискутовало о тероризму и мјерема сузбијања, што је

омогућило доношење квалитетних закључака и препорука у том правцу. Такође, у

Управи је обиљежен и Дан полиције Републике Српске, којем су присутвовале

високе званице, укључујући и предсједника Републике Српске Милорада Додика.

Тим поводом потписан је и споразум о сарадњи са Факултетом безбједности из

Скопља.

Радници наше Управе су у протеклом периоду учествовали на многим домаћим

и међународним, научним и стручним, конференцијама и скуповима, курсевима и

семинарима, на којима су излагали реферате и дали допринос укупном раду који

представљамо овим Билтеном. Такође, у Управи су реализвани многобројни

курсеви и семинари, као што су: Курс за тренере, курсеви за припаднике физичког

обезбјеђења, курсеви ''Виосоко ризична хапшења и безбједност приликом

заустављања возила'' у сарадњи са ИЦИТАП-ом, курс ''Анализа прања новца'',

семинар ''Планирање и обезбјеђење јавних скупова'', семинар ''Израда фоторобота'',

семинар ''Дјеца и малољетници у улози оштећених и свједока у кривичном

поступку'' у сарадњи са ОСЦЕ-ом, семинар ''Безбједност информационих

технологија'', обука ''Подизање свијести – родна равноправност'' у сарадњи са

џендер центрима, итд.

Управа за полицијско образовање, у протеклом периоду, била је мјесто у које се

радо долази. Посјетили су нас ученици и наставници основне школе ''Бранко

Ћопић'', студенти и радници Криминалистичко-полицијске академије из Београда,

руководство Факултета безбједности из Скопља, директор регионалног MARRI

центра, чешки амбасадор у БиХ, представник Безбједносне академије из Аустрије,

полицијски аташеи Италије, представници Агенције за школовање и стручно

усавршавање из Мостара, представници међународних субјеката (УНДП-а, 

ЕУПМ-а) и други.

Начелник Управе за полицијско образовање

Др Миле Шикман
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Свакако најзначајнија и најобимнија активност Управе за полицијско образовање

била је, у протеклих шест мјесеци, организовање, у оквиру МУП-а РС, 

МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНОСТРУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ „СУПРОТСТАВЉАЊЕ 
ТЕРОРИЗМУ – МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ И ПРАВНА РЕГУЛАТИВА“.

Конференција је реализована у

сарадњи са Ханс Зајдел фонда-

цијом (Hanns Seidel Stiftung).

Њен рад се одвијао 29. и 30. марта у

хотелу „Монумент“ на Мраковици.

Конференција је окупила 96

учесника из 14 земаља, од САД до

Руске Федерације.

Њен циљ је био да кроз презентацију

научних и стручних радова из области

криминалистичких, полицијско-

безбједносних, правних, социолошких и

других области анализира тренутно

стање и предложи нове методе у

супротстављању тероризму, узимајући у

обзир међународне стандарде и

постојећу правну регулативу. 

У уводној ријечи, министар

унутрашњих послова Станислав Чађо је

нагласио да су приоритети

Министарства унутрашњих послова

борба против тероризма, корупције и

организованог криминала.

"Све институције морају бити

оспособљене за успјешно

супротстављање проблему тероризма.

Оне губе вјеродостојност и

кредибилитет уколико немају

дефинисан однос према тероризму",

рекао је министар, истакавши и да је

једно од најважнијих питања у вези с

проблемом ескалације тероризма

питање његовог финансирања.

Министар је напоменуо, такође, да се

у БиХ хитно морају провести истраге

које се односе на терористичка дејства и

пријетње.

Представник Фондације Ханс Зајдел

Клаус Физингер истакао је да треба

имати на уму да у БиХ, али и у Европи,

постоје лица која су повезана са

терористичким организацијама.

"Спавачи постоје свугдје у свијету и

због тога све полицијске и безбједносне

структуре морају уско сарађивати како

бисмо се квалитетније борили против

тероризма", рекао је Физингер.

На конференцији су донесени

сљедећи закључци: 

1. У борби против тероризма 

неопходан је, несумњиво, већи 

ангажман свих субјеката 

безбједности у Републици Српској,

као и одлучније ангажовање 

међународне заједнице.
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2. Правовремена и тачна 

криминалистичко-обавјештајна и 

обавјештајна информација основ је

савремених антитерористичких 

стратегија, те би требало 

усавршити методе 

криминалистичко-обавјештајног и

обавјештајног рада и унаприједити

међународну полицијску и 

обавјештајну сарадњу.

3. Неопходно је унаприједити 

методологију безбједносног 

процјењивања теористичких 

пријетњи – уз поштовање 

општеприхваћених стандарда 

праћења и процјена терористичке

опасности.

4. За рјешавање проблема који 

узрокују тероризам, неопходна је 

политичка воља и искрена 

међународна сарадња. Политичка 

воља треба да се манифестује у 

конкретним активностима 

политичких представника, 

укључујући представнике јавне 

власти.

5. Неопходно је наставити с 

напорима на јединственом, по 

могућности универзалном 

дефинисању појма тероризма, 

чиме би се избјегли вишеструки 

стандарди у третирању ове 

безбједносне пријетње. 

6. Неопходно је наставити с 

имплементацијом међународних 

стандарда који се тичу спречавања

прања новца и финансирања 

тероризма. Посебно је значајно 

јачање институционалних и 

организационих капацитета у том

смислу.

7. Неопходно је унаприједити 

концепцију безбједносног 

менаџмента и нормирати улогу 

недржавног сектора безбједности 

у сферама антитероризма и 

дјеловања у ванредним 

ситуацијама. Посебно је потребно 

унаприједити дјеловање 

безбједносног менаџмента у 

случају дешавања терористичког 

напада.

8. Неопходно је дословно поштовање

принципа еластичности и 

интероперабилности снага 

безбједности, заснованих на 

реалним безбједносним потребама

друштва и на уважавању 

међународних стандарда.

9. Неопходно је стално усавршавање 

агенција за спровођење закона које

врше антитерористичку функцију.

Ово усавршавање треба да 

обухвата њихову специјализацију, 

модернизацију, као и 

информатичку опремљеност.

10.Неопходно је унаприједити 

криминалистичку методику 

откривања, разјашњавања и 

доказивања кривичних дјела 

тероризма, уз уважавање домета 

домаће и иностране безбједносне и

криминалистичке теорије и 

праксе.

11.Потребно је конципирати 

стратегије превенције и сузбијања

тероризма националног и 

међународног значаја, те развити 

акционе планове за поступање 

агенција за спровођење закона за 

конкретне ''терористичке 

сценарије''.

12.Потребно је радити на 

истраживањима тероризма, 

његове структуре, појавних 

облика, начина испољавања, те 

узрока и услова који погодују 

настанку и развоју тероризма, те 

конципирању основних и 

специјалистичких едукативних 
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програма и других видова обуке, на

бази начуних резултата.

13.Неопходно је искористити 

погодности међународних 

интеграција (безбједносни 

стандарди и режими) при 

конципирању антитерористичких

стратегија.

14.Како је евидентна 

''технологизација'' тероризма, 

неопходно је континуирано 

техничко осавремењавање, 

опремање и усавршавање снага 

безбједности.

15.Пошто је самоубилачки, 

''противенергетски'' и 

''авиотероризам'' у експанзији, 

снаге безбједности би требало 

додатно усавршити за обављање 

ових видова противтерористичке 

функције.

16.Како посљедице тероризма нису 

само угрожавање безбједности 

државе, већ и економске, 

еколошке, социјалне, енергетске, 

те посљедице у оквиру 

друштвеног, државног и 

међународног живота, то би 

''оснаживање'' свих ових животних

сфера имало противтерористичке 

ефекте.

17.Евидентна је симбиоза тероризма 

и организованог криминала, па је 

неопходно ујединити напоре и 

кадровске, организационе, 

функционалне и техничке 

потенцијале у превенцији и 

сузбијању ових безбједносних 

пријетњи.

18.Неопходно је развити механизме 

правне, здравствене, социјалне, 

психолошке помоћи и подршке 

жртвама тероризма, уз 

истовремено ослањање на субјекте

владиног, невладиног и 

међународног сектора.

19.Неопходно је појачати улогу медија

у превенцији и сузбијању 

тероризма.

20.Досљедно уважавање људских 

права и слобода фактор је 

превенције и тероризма.

21.Непходно је развијати 

међуетничку, међувјерску и сваки 

други вид толеранције.

22.Нужно је унапређивати 

безбједносну културу 

становништва и припадника 

служби безбједности.
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У УПРАВИ ЗА ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ ОБИЉЕЖЕН ДАН ПОЛИЦИЈЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предсједник Републике Српске Мило-

рад Додик оцијенио је да је полиција РС

данас најбоља безбједносна агенција на

простору БиХ – остварује најбоље резул-

тате.

"Полиција РС и у отежаним условима

има капацитета и енергије да спроводи

законе о борби против криминала, орга-

низованог криминала, корупције и теро-

ризма", рекао је предсjeдик Додик на

свечаности обиљежавања Дана поли-

ције РС у Бањалуци. 

Он је истакао да многи припадници

полиције РС раде у отежаним условима,

али да институције Српске чине све да

ојачају капацитет полиције: "Полиција

РС је стабилна структура. Реформа поли-

ције, која је раније провођена и чији је

циљ био укидање полиције РС, најбоље

показује колико је све то било беспо-

требно, јер су резултати наше полиције

веома добри", рекао је предсједник

Додик.

Министар унутрашњих послова РС

Станислав Чађо нагласио је да је поли-

ција РС за 19 година постојања успјешно

одговорила свим задацима.

"Док је народа РС, биће и РС, а док је

Српске, биће и њене полиције", поручио

је министар Чађо, и такође истакао да је

полиција РС најбоља безбједносна аген-

ција у БиХ. "О томе говоре резултати и

чињенице. Тачно знамо куда идемо и

како се развијамо, а доказ за то је и не-

давно израђена стратегија развоја МУП-

а РС", рекао је Чађо.

Министар унутрашњих послова је на-

гласио да је приоритет МУП-а борба про-

тив тероризма, организованог

криминала и корупције, те да је кључни

циљ његовог дјеловања добра безбјед-

ност грађана у РС.

"За све то постоји спремност, али и

кадровски и стручни потенцијали",

додао је министар Чађо, напоменувши

да у МУП-у РС тренутно има 7.879 запос-

лених.

Он је нагласио да је у овој години један

од приоритета обнављање инфраструк-

туре и средстава, а нарочито обнављање

возног парка.

Директор Полиције РС Гојко Васић

оцијенио је да је полиција Српске успјела

да изгради добар имиџ на простору БиХ.

"У полицији РС имамо 5.200 овлаште-

них службених лица, који носе огроман

терет", рекао је Васић.

Златни знак полиције уручен је, пово-

дом свечаности, криминалистичком тех-

ничару Управе криминалистичке

полиције РС Зорану Деспоту и начел-

нику Одјељења за послове обезбјеђења

Служењем парастоса страдалим

припадницима МУП-а РС у

цркви Рођења пресвете Богородице у

Бањалуци, полагањем вијенаца на

спомен обиљежје, те показном вјеж-

бом припадника Специјалне јединице

полиције и пригодном свечаношћу –

полиција Републике Српске просла-

вила је 4. априла деветнаести рођен-

дан.
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личности и објеката Жељку Рибићу.

Сребрни знак полиције уручен је Сла-

вици Салатић из полицијске станице

Прњавор и Сектору града Бањалука.

Дан полиције РС обиљежен је пред-

стављањем техничког збора МУП-а РС

на Тргу Крајине.

Обиљежавању Дана полиције РС при-

суствовали су и потпредсједник РС Емил

Влајки, представници РС у заједничким

институцијама, министри, посланици у

Народној скупштини, предсједник Ака-

демије и наука и умјетности Рајко Куз-

мановић, представници ЕУПМ, феде-

ралне полиције, полицијских структура

БиХ.

Директор Полиције Србије Милорад

Вељовић рекао је да његово присуство

обиљежавању Дана полиције Републике

Српске говори о чврстој сарадњи два ми-

нистарства унутрашњих послова која

даје адекватан допринос безбједносној

ситуацији у региону. Истакао је да је са-

радња МУП-а РС и МУП-а Србије изу-

зетна на свим новоима и да даје

изузетне резултате.

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ НА ПРИЈЕМУ КОД ПРЕДСЈЕДНИКА РС 
ПОВОДОМ ДАНА ПОЛИЦИЈЕ РС

Дана 3. 4. 2011.

н а ч е л н и к

Управе др Миле

Шикман, као члан

делегације Мини-

старства унутраш-

њих послова

Републике Српске,

учествовао је на

пријему код предсје-

дника Републике

Српске поводом Да-

на полиције Репу-

блике Српске.

На пријему је предсједник Републике на-

гласио да је одлучна акција полиције, у

сарадњи са тужилаштвима, примарна у

борби против криминала и корупције,

додавши да, осим тога, пред полицијом

и даље стоје тешки задаци као што су

борба против тероризма и одбрана РС у

безбједносном смислу.

"Ми подржавамо и широку акцију опре-

мања припадника наше полиције, јер је

за њен ефикасан рад неопходна и њена

мобилност и што боља техничка опрем-

љеност. У сваком случају, желимо да

наша логистика буде не само у набавци

возила и униформи, већ и софистици-

ране опреме која ће олакшати рад поли-

ције", нагласио је предсједник Додик. 

Министар унутрашњих послова РС Ста-

нислав Чађо рекао је, овом приликом, да

је полиција РС у протеклом периоду

дала велики допринос унапређењу

безбједног амбијента у Српској и уна-

приједила своје резултате. 

"РС данас има своју полицију, а њени ре-

зултати су највећи гарант њеног оп-

станка и будућности. Ми не живимо у

облацима и илузијама и свјесни смо да у

нашим редовима, поред великог броја

поштених полицајаца, има и оних који
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то нису и стога су наши примарни за-

даци да у будућности препознамо оне

који професионално раде свој посао, као

и оне који га не раде, и очистимо наше

редове како бисмо допринијели јачању

полиције", истакао је Чађо.
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ПРЕДСТАВНИЦИ УПРАВЕ ПРИСУСТВОВАЛИ ОБИЉЕЖАВАЊУ 90 ГОДИНА
ВИСОКОГ ПОЛИЦИЈСКОГ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ

Поводом 90 година високог по-

лицијског образовања у Србији,

у организацији Министарства унут-

рашњих послова Републике Србије и

Криминалистичко-полицијске акаде-

мије из Београда одржана је 16. феб-

руара 2011. свечаност у амфитеатру

Академије „Др Арчибалд Рајс“.

Поред министра унутрашњих послова

Србије, министра просвјете Србије, пред-

ставника дипломатског кора, ректора и

декана бројних високошколских инсти-

туција из Србије, у име Министарства

унутрашњих послова Републике Српске

свечаној академији су присуствовали на-

челник Управе за полицијско образо-

вање др Миле Шикман и директор

Високе школе унутрашњих послова мр

Горан Амиџић. 

На овој свечаности су уручене плакете

Академије за допринос и афирмацију по-

лицијског образовања. Затим су, у окиру

програма прославе гости имали при-

лику да виде инсерте из документарног

филма о др Арчибалду Рајсу „Заветна

жеља – чујте Срби“, аутора Живојина

Здравковића. Одломке из књиге „Чујте

Срби“, коју је у аманет српском народу

оставио професор Рајс, интерпретирао је

глумац Народног позоришта у Београду

Небојша Кундачина, а истовремено је

приказана електронска изложба о др

Рајсу коју је приредио Историјски музеј

Србије.

Посјете представника Управе за полицијско образовање сродним 
институцијама и учешће на значајнијим скуповима

ПРЕДСТАВНИЦИ УПРАВЕ ЗА ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ ПРИСУСТВОВАЛИ
ПРОМОЦИЈИ 4. КЛАСЕ ОСНОВНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ ОБУКЕ У 

СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

Дана 21. 2. 2011, у организацији

Министарства унутрашњих по-

слова Републике Србије, у Центру за

основну полицијску обуку у Сремској

Каменици одржана је свечаност пово-

дом промоције полазника 4. класе

Центра за основну полицијску обуку у

полицајце приправнике.

Промоцији су у име Министарства

унутрашњих послова Републике Српске

присуствовали начелник Јединице за ос-

новну и специјалистичку обуку – ПА  То-

мислав Миросавић и инспектор – коор-

динатор за основну и специјалистичку

обуку Жељко Спасојевић. 
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ПОСЈЕТА РАДНИКА И СТУДЕНАТА ВИСОКЕ ШКОЛЕ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
БАЊАЛУКА КРИМИНАЛИСТИЧКОПОЛИЦИЈСКОЈ АКАДЕМИЈИ БЕОГРАД

Професоре и студенте Високе школе је

15. 4. дочекао декан Криминалистичко-

полицијске академије, проф. др Горан

Милошевић, заједно са наставницима,

сарадницима и студентима. Тиме је зва-

нично почело дружење, које се до 17. 4.

одвијало кроз такмичења у разним

спортским дисциплинама, учешће у кри-

миналистичком квизу, те слободне ак-

тивности и забаву.

Од 15. до 17. 4. 2011. радници (професори и

сарадници) и студенти наше Високе

школе унутрашњих послова били су гости Кри-

миналистичко-полицијске академије у Београду.

Делегацију је чинило седам радника Високе

школе унутрашњих послова и 21 студент.

Посјета је била радно-спортског карактера.

УЧЕШЋЕ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ НАУЧНОМ СКУПУ
''КРИВИЧНО ЗАКОНОДАВСТВО И ПРЕВЕНЦИЈА КРИМИНАЛИТЕТА''

„Криминалитет је у сваком друштву

озбиљна болест, којом се треба бавити.

Прије десетак година Брчко је међу

првима у региону учинило неке измјене

у кривичном законодавству и тада

нисмо имали на располагању многа на-

учна сазнања. Значај овог скупа је у томе

да од науке добијемо неки инпут и савјет

како даље да радимо“, казао је Горан

Дука, савјетник градоначелника Ди-

стрикта за правна питања. Станко

Бејатовић, предсједник Српског удру-

жења за кривичноправну теорију и

праксу из Београда, истакао је да ће се на

конференцији раправљати о тешким

облицима криминалитета карактери-

стичним за наше подручје, као и о начи-

нима супротстављања овом

друштвеном злу.

„Криминалитет је проблем међуна-

родне заједнице као цјелине, а тешки

облици криминалитета су и те како рас

прострањени у земљама у транзицији.

Превенција игра веома значајну улогу у

борби против криминалитета, међутим,

да би она била успјешна, треба испуња-

вати одређене услове у вези са нормом

Начелник Управе за полицијско

образовање др Миле Шикман

учествовао је у раду дводневног (15. и

16. 4) Међународног научног скупа

''Кривично законодавство и превен-

ција криминалитета'', који је у органи-

зацији Владе Брчко Дистрикта БиХ,

Министарства правде РС из Бањалуке

и Српског удружења за кривично-

правну теорију и праксу из Београда

одржан у Брчко Дистрикту БиХ. На

скупу су учествовали реномирани

професори универзитета из Москве,

Љубљане, Београда, Ниша, Крагујевца,

Ријеке, Сарајева, Бањалуке и Мостара. 
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НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ПРИСУСТВОВАО ОБИЉЕЖИВАЊУ 15 ГОДИНА РАДА
МИСИЈЕ ОЕБСА У БИХ

Начелник Управе за полицијско

образовање др Миле Шикман

присуствовао је обиљежавању 15 го-

дина рада Мисије ОЕБС-а у БиХ, које је

одржано у Народном позоришту Ре-

публике Српске у Бањалуци.

кривичног законодавства. Сматрам да

ћемо на овом скупу управо одговорити

на отворена питања из те области и

тиме дати допринос ефикасности борбе

против криминалитета“, нагласио је

Бејатовић.

Мисија ОЕБС-а у БиХ, током 15 година,

остварила је велики напредак на из-

градњи мира, стабилности, безбједно-

сти, али још пуно тога мора учинити,

оцијенио је њен шеф Гери Робинс на

свечаности у Бањалуци. 

"Постоји велики напредак на пољу по-

штивања људских права и рада институ-

ција које се баве овим питањима, али

још много тога може се урадити на из-

градњи независног правосудног си-

стема", изјавио је Робинс на свечаности

којој су присуствовали представници

најзначајнијих институција Српске, те

невладиних и других организација.

Предсједник Народне скупштине РС

Игор Радојичић рекао је да је Мисија

дала допринос демократизацији, развоју

и унапређењу изборног система, право-

суђу, невладиним организацијама, ме-

дијима и активностима у осталим

областима.

Амабасадор БиХ при Мисији ОЕБС-а у

Бечу Игор Давидовић рекао је да је ово

прилика да се сагледају резултати у уна-

пређењу људских права, изградњи ин-

ституција за заштиту људских права и

уопште раду Мисије.

На свечаности је приказан докумен-

тарни филм о раду Мисије ОЕБС-а у БиХ,

а заслужним службеницима уручена су

посебна признања.

УЧЕШЋЕ РАДНИКА УПРАВЕ ЗА ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ НА НАУЧНО
СТРУЧНОМ СКУПУ С МЕЂУНАРОДНИМ ЧЕШЋЕМ: «СУЗБИЈАЊЕ КРИМИНАЛА У

ОКВИРУ МЕЂУНАРОДНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ САРАДЊЕ», ОДРЖАНОМ НА ТАРИ

Начелник Управе за полицијско

образовање др Миле Шикман,

сарадник за правну групу предмета на

Високој школи унутрашњих послова

Николина Грбић-Павловић, мр, и са-

радник за безбједносну групу пред-

мета на Високој школи унутрашњих

послова Гојко Павловић, мр, учество-

вали су у раду тродневног Научно
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стручног скупа с међународним

учешћем: ''Сузбијање криминала у

оквиру међународне полицијске

сарадње'', који је одржан на Тари од 28.

до 30. јуна, у организацији

Криминалистичко-полицијске

академије из Београда и Фондације Ханс

Зајдел из Берлина. 

Скуп је окупио бројне стручњаке,

представнике образовних,

научноистраживачких и стручних

институција из Републике Србије,

Републике Српске и Македоније.

Обухватио је четири тематске области:

1. Казнено законодавство као

инструмент супротстављања

криминалитету; 2. Реформа казненог

законодавства и европски стандарди; 3.

Контрола криминалитета: услови,

механизми и правци даљег развоја; 4.

Међународне полицијске организације

и иницијативе (статусна, правна,

друштвена и друга питања) и

међународна полицијска сарадња у

функцији унапређења безбедности и

сузбијања криминала, у оквиру којих је,

током три дана, изложено 40 реферата.

Након званичног отварања скупа од

стране организатора, декана

Криминалистичко-полицијске

академије проф. др Горана Милошевића

и руководиоца Пројекта Ханс Зајдел

фондације за Србију и за Црну Гору,

господина Луца Кобера, начелник

Управе за полицијско образовање др

Шикман одржао је уводно излагање о

теми: „Савремени методи

супротстављања организованим

облицима привредног криминалитета“.

Другог дана излагања, на почетку II

сесије презентован је коауторски рад

Николине Грбић-Павловић, мр, и др

Љубинка Митровића, под називом:

„Улога полиције у поступку према

малољетницима“, а у току IV сесије

трећег дана скупа презентован је

коауторски рад Гојка Павловића, мр, и

Стеве Иветића, мр, о теми: „Улога и

значај CoESS у усаглашавању правних

стандарда у приватној безбједности као

инструмент супротстављања

криминалитету“.
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НАЧЕЛНИК ПОЛИЦИЈСКЕ АКАДЕМИЈЕ НА СЕМИНАРУ DCAFА У 
ДУБРОВНИКУ О ТЕМИ ''ОБУКА ЗА РЕГИОНАЛНЕ ШЕФОВЕ ГРАНИЧНИХ ПОЛИ

ЦИЈА И ПРЕДСТАВНИКА ПОЛИЦИЈСКИХ АКАДЕМИЈА ЈУГОСТОЧНЕ ЕВРОПЕ''

На основу DCAF-овог (женевски

центар за демократску конт-

ролу оружаних снага) плана и про-

грама о граничној безбједности  за

2011. годину, одржан је семинар под

називом ''Обука за регионалне ше-

фове граничних полиција и представ-

ника полицијских академија

Југосточне Европе'', од 18. 4. до 21. 4.

2011. у Дубровнику. 

На наведеном семинару учешће су

узели регионални шефови граничне по-

лиције и представници полицијских ака-

демија и центара за обуку из Албаније,

Хрватске, Македоније, Црне Горе, Србије,

представник БиХ (замјеник директора

Агенције за школовање и стручно усавр-

шавање) и начелник Јединице за ос-

новну и специјалистичку обуку –

Полицијске академије  МУП-а Републике

Српске Томислав Миросавић. 

Циљ овог семинара био је да учесни-

цима обезбиједи корисне информације

за њихов свакодневни рад, да их упозна

са најактуелнијим и најважнијим те-

мама у вези са ЕУ и «Шенгеном» у по-

гледу дјеловања граничне полиције,

обуке и едукације, да их информише о

DCAF-овом програму граничне полиције,

достигнућима на пољу руковођења и

управљања, обуке и едукације, као и 

примјењивости ових ''производа'', те

укључености полицијских академија,

центара за обуку и образовних институ-

ција у процесу евалуације и даљем раз-

воју DCAF-ових курсева, као и

промовисање размјене информација и

могућност успостављања контаката из-

међу регионалних шефова и представ-

ника полицијских академија у региону

Југоисточне Европе.

УЧЕШЋЕ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНОМ КУРСУ ИЗ 
ОБЛАСТИ БЕЗБЈЕДНОСНЕ ПОЛИТИКЕ БИХ, С ТЕЖИШТЕМ РАДА НА 

СПРЕЧАВАЊУ И БОРБИ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА

Дана 11. и 12. маја начелник

Управе за полицијско образо-

вање др Миле Шикман учествовао је у

раду специјализованог курса из обла-

сти Безбједносне политике Босне и

Херцеговине, с тежиштем рада на

спречавању и борби против теро-

ризма. 

Овај дводневни курс одржан је на Јахо-

рини у организацији Министарства

безбједности БиХ и мисије ОSCE-а у БиХ.

На курсу су учествовали представници

свих безбједносних агенција у Босни и

Херцеговини, укључујући и представ-

нике Министарства унутрашњих по-

слова Републике Српске. 

Циљ овог курса – као и осталих, слич-

них, који су били заједнички организо-

вани од стране Мисије ОЕБС-а и

Међуресорне радне групе у области

обуке у безбједносној политици БиХ,

био је боље разумијевање безбједносне

политике Босне и Херцеговине, размат-
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рање успостављених процеса и поли-

тика дјеловања, као и размјена инфор-

мација о реализацији политике

дјеловања у пракси. Јасна је била

намјера да се истражи улога безбједнос-

них агенција у спровођењу безбједносне

политике БиХ. На овом специјализова-

ном курсу акценат је стављен на тему

антитероризма у контексту безбјед-

носне политике Босне и Херцеговине.

Начелник наше Управе презентовао је

тему под називом ''Образовни аспекти

заштите од тероризма у свакодневном

раду полицијских службеника''.

УЧЕШЋЕ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ НА РЕГИОНАЛНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ У
ОХРИДУ

Конференцију је организовало Мини-

старство унутрашњних послова Македо-

није, заједно са мисијом ОЕБС-а у

Македонији и ICITAP-ом у Македонији, а

на конференцији су учествовали пред-

ставници осам земаља региона, укљу-

чујући Албанију, БиХ, Бугарску, Хрватску,

Црну Гору, Румунију, Србију и Словенију. 

На конференцији се говорило о мето-

дима истрага и доказивања коруп-

цијских кривичних дјела у полицији,

укључујући представљање примјера из

праксе сваке од земаља учесница. Та-

кође, указано је на могућност оствари-

вања регионалне сарадње у области

унутрашњих контрола, укључујући и мо-

гућност вођења заједничких истрага

кривичних дјела из области корупције.

Конференција је у потпуности испунила

очекивања, а као закључак је констато-

вано слиједеће: да би унутрашње

истраге биле ефикасне, неопходно је

примјењивање посебних истражних

радњи и техничко опремање јединица за

унутрашњу контролу. Такође, стављен је

акценат на обуку полицијских службе-

ника који раде у овим јединицама.

У име Министарства унутрашњих по-

слова Републике Српске у раду конфе-

ренције учествовао је и наченик

Јединице за професионалне стандарде

Владо Јованић, а у име Министарства

безбједности БиХ, замјеник министра

Мијо Крешић и савјетник у мини-

старству Божо Антуновић.

Начелник Управе за полицијско

образовање др Миле Шикман

учествовао је у раду дводневне регио-

налне конференције (12–14. јуни) под

називом ''Методологија доказивања

корупције у полицији и регионална

сарадња јединица за унутрашњу конт-

ролу'', која је одржана у Охриду. 
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УЧЕШЋЕ РУКОВОДСТВА УПРАВЕ НА ОКРУГОМ СТОЛУ ПОД НАЗИВОМ 
''ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ''

Дана 1. 2. 2011. начелник Управе

за полицијско образовање др

Миле Шикман и директор Високе

школе унутрашњих послова мр Горан

Амиџић учествовали су у раду округ-

лог стола под називом ''Превенција

корупције у образовању''. 

Округли сто је организовало

Министарство просвјете и културе

Републике Српске.  Скуп је отворио

министар просвјете и културе Антон

Касиповић, а присуствовали су и

предсједник Владе Републике Српске

Александар Џомбић, министар

унутрашњих послова Станислав Чађо,

министар правде Џерард Селман,

ректори јавних и приватних

универзитета у Републици Српској,

студенти и други. 

Предсједник Владе Републике Српске

Александар Џомбић изјавио је, у

уводном излагању, да Влада Републике

Српске жели да питање корупције у

области образовања постави као

приоритетно у борби против корупције,

те да на тај начин допринесе

побољшању квалитета нашег друштва.

Начелник наше Управе др Шикман,

говорио је о активностима које се

предузимају у Управи за полицијскио

образовање, укључујући реализацију

научноистраживачког пројекта

''Методологија изградње система

интегритета у институцијама Републике

Српске у спечавању корупције''.
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Дана 9. 2. Управу за полицијско

образовање посјетили су поли-

цијски аташеи Италије Ђовани Сан-

торо (Giovanni Santoro) и Енрико

Сфорца (Enrico Sforza), које су при-

мили начелник Управе Миле Шикман

и инспектор за међународну сарадњу

Славен Росић. 

Начелник Шикман је колегама из Ита-

лије представио полицијско образовање

у Републици Српској, организацију и

надлежност Управе за полицијско обра-

зовање, те међународну сарадњу коју

остварује ова Управа. Колеге из Италије

су начелника Шикмана упознале са си-

стемом полицијског образовања у Ита-

лији, моделом избора и селекције

кандидата за полицију, као и другим ак-

туелним питањима.

Поред тога, разговарано је о могућно-

стима сарадње у области полицијског

образовања, која би могла обухватити

остваривање стручних и студијских про-

грама, размјену студената и полазника

полицијског образовања, размјену уџбе-

ника, часописа и друге стручне литера-

туре, као и остваривање других облика

научностручне и пословно-техничке са-

радње.

ПОСЈЕТА САВЈЕТНИЦЕ ЕУПМа ЗА ПИТАЊА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
УПРАВИ ЗА ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Дана 7. 2. Управу за полицијско

образовање посјетила је гос-

пођа Александра Лондеро (Alessandra

Londero), политичка савјетница Ре-

гионалне канцеларије ЕУПМ-а Бања-

лука за питања родне

равноправности, и разговарала о

овим питањима са начелником Управе

Милом Шикманом. 

Наиме, Мисија Европске полиције у

БиХ води пројекат који се бави пита-

њима родне равноправности у сектору

безбједности, џендер перспективама у

области људских права, правде и

безбједности, као и питањима одговора

на насиље на основу пола и специфич-

них потреба жена у безбједносном сек-

тору. 

Поред тога, разговарано је о могућно-

Посјете страних дипломата и представника сродних институција Управи за
полицијско образовање

ПОСЈЕТА ПОЛИЦИЈСКИХ АТАШЕА ИТАЛИЈЕ УПРАВИ ЗА 
ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ
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стима реализације заједничке обуке за-

послених у  Министарству унутрашњих

послова Републике Српске из области

родне равноправности,  укључујући од-

ређене теме обуке, циљне групе, тер-

мине обуке, финансијску конструкцију

за креирање и извођење обуке итд.

ПОСЈЕТА ЧЕШКОГ АМБАСАДОРА У БиХ TOMÁŠА SZUNYOGА

Том приликом он је одржао предавања

о теми: «Пут у Увропску унију, искуства

Чешке». Излагању су присуствовали

представници EUPM-а, OSCE-a, прорек-

тор за међународне односе Правног фа-

култета у Бањалуци, замјеник

директора полиције МУП-а РС, начел-

ници управа, представници СЈП, запос-

лени у Управи за полицијско

образовање, као и студенти Високе

школе унутрашњих послова и полаз-

ници Полицијске академије. Најприје се

присутнима обратио начелник Управе

за полицијско образовање Миле Шик-

ман, поздравом и кратким указивањем

на значај теме.

Господин Tomáš Szunyog се захвалио

на позиву те почео излагање изражава-

њем подршке Чешке Републике Босни и

Херцеговини на њеном путу ка евроат-

лантским интеграцијама. Том приликом

чешки амбасадор је истакао да је његов

превасходни задатак да на овом преда-

вању присутне информише о вриједно-

стима чланства у ЕУ, као и да пренесе

искуства која је Чешка имала у том про-

цесу, а која могу бити значајна за БиХ с

обзиром на сличности ове двије државе. 

Дана 4. 5. Управу за полицијско

образовање је посјетио чешки

амбасадор у БиХ, господин Tomáš

Szunyog. 

ПОСЈЕТА ПРЕДСТАВНИКА БЕЗБЈЕДНОСНЕ АКАДЕМИЈЕ РЕПУБЛИКЕ АУ
СТРИЈЕ СА СЈЕДИШТЕМ У БЕЧУ, ПЕТЕРА ЛАПЛОТА И КЛАУСА ПЛОНДОРФЕРА

Господин Лаплот је током посјете го-

ворио о организацији и надлежности по-

лицијских структура Аустрије, а

господин Клаус Плондорфер је одржао

предавање о теми: ''Подршка поли-

цијским службеницима послије оптере-

ћујућих (стресних) догађаја у служби''.

Излагањима су присуствовали представ-

ници Службе министра Републике

Српске, инспектори Управе полиције,

Дана 5. 5. Управу за полицијско

образовање посјетили су пред-

ставници Безбједносне академије Ре-

публике Аустрије са сједиштем у Бечу,

Петер Лаплот и Клаус Плондорфер. 
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психoлози Криминалистичко-техничког

центра, запослени у Управи за поли-

цијско образовање, као и студенти Ви-

соке школе унутрашњих послова и

полазници Полицијске академије. На

самом почетку је кратким излагањем на

значај теме указао директор Високе

школе унутрашњих послова Горан Ами-

џић. Господин Лаплот  је говорио о орга-

низацији и надлежности полиције у

Аустрији, те заснивању радног односа и

напредовању полицијских службеника у

тој земљи. Након тога је господин Плон-

дорфер говорио и о психолошкој при-

преми полицијског службеника за

одређени полицијски задатак, као и пси-

холошкој помоћи након извршеног за-

датка, односно доживљених стресних

ситуација.

ПОСЈЕТА ПРЕДСТАВНИКА АГЕНЦИЈЕ ЗА ШКОЛОВАЊЕ И СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ МОСТАР

Дана 22. 2. представници Аген-

ције за школовање и стручно

усавршавање из Мостара Милан Круљ,

замјеник директора Агенције, и Сла-

виша Бјелогрлић, помоћник дирек-

тора за планирање обуке, били су у

радној посјети Јединици за основну и

специјалистичку обуку – Полицијској

академији.

Циљ посјете је размјена искустава у области полицијске обуке.

ПРЕДАВАЊЕ ДР ТРПЕТА СТОЈАНОВСКОГ, ДИРЕКТОРА MARRI ЦЕНТРА

Овом приликом он је одржао преда-

вање о теми The Regional Police Coopera-

tion in the area of Migration – MARRI RC

Role, коме су присуствовали начелник

Службе министра Стево Иветић, савјет-

ник министра унутрашњих послова

Душко Ковачевић, начелник Управе за

полицијско образовање Миле Шикман,

као и велики број студената Високе

школе унутрашњих послова и полаз-

ника Полицијске академије. 

Присутни су овом приликом упознати

с настанком и историјским развојем

MARRI центра, као и с мјестом и улогом

ове регионалне иницијативе у очувању

безбједности. Поред наведеног, др

Стојановски је нагласио значај инвести-

рања безбједносних агенција у соп-

ствене кадрове, као и значај сарадње с

Дана 25. 2. Управу за полицијско

образовање посјетио је др Трпе

Стојановски, директор MARRI центра

(Migration, Asylum, Refugees Regional

Initiative) – који се бави питањем миг-

рација, а чије је сједиште у Скопљу. 
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другим безбједносним агенцијама у вези

с питањима миграција, азила, избјег-

лиштва.

ПОСЈЕТА СТУДЕНАТА И ПРОФЕСОРА КПА БЕОГРАД

Након добродошлице и поздравног

обраћања директора Високе школе

унутрашњих послова Горана Амиџића и

поздравне ријечи декана Криминали-

стичко-полицијске академије Горана

Милошевића, те представника студе-

ната обје високошколске установе, гости

су обишли просторије Управе за поли-

цијско образовање: библиотеку, скрип-

тарницу, стрељану, кабинет

криминалистике, форензичку лаборато-

рију, школску полицијску станицу и си-

туациони стан.

У оквиру ове посјете, проф. др Жељко

Никач, продекан за научноистражи-

вачки рад и професор на предметима

Полиција у заједници, Међународна по-

лицијска сарадња и Правни основи

безбједносне заштите лица и имовине

на Криминалистичко-полицијској ака-

демији Београд, студентима Високе

школе унутрашњих послова одржао је

предавање на тему „Међународна поли-

цијска сарадња – искуства Републике

Србије“.

Поред студената, предавању су прису-

ствовали и стручни сарадници Високе

школе унутрашњих послова.

У суботу, 19. 3. од 10.00 до 13.00 часова

одржана су спортска такмичења студе-

ната и радника двије високошколске ин-

ституције у малом фудбалу и кошарци за

мушкарце као и одбојци за жене. У так-

мичењу у фудбалу учествовале су че-

тири екипе, и то професори

Дана 18. 3. Високу школу унут-

рашњих послова су посјетили

наставници и студенти Криминали-

стичко-полицијске академије из Бео-

града, на челу са деканом, проф. др

Гораном Милошевићем.
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Криминалистичко-полицијске акаде-

мије, професори Високе школе унутраш-

њих послова, студенти

Криминалистичко-полицијске акаде-

мије и студенти Високе школе унутраш-

њих послова.  Прво мјесто су освојили

студенти Високе школе унутрашњих по-

слова, који су у финалу побиједили

екипу професора Високе школе унут-

рашњих послова након извођења једа-

наестераца (2:2, једанаестерци 3:1),

трећи су били професори Криминали-

стичко-полицијске академије, док су се

на четвртом мјесту нашли студенти

Криминалистичко-полицијске акаде-

мије. У кошарци је била успјешнија

екипа студената Високе школе унутраш-

њих послова, која је резултатом 40:38

побиједила екипу студената Кримина-

листичко-полицијске академије, што је

био случај и са одбојком, гдје су студент-

киње Високе школе унутрашњих по-

слова славиле резултатом 2:0 (25:8 и

25:12).  Најуспјешнијим екипама су

уручена признања.

Истога дана од 14.00 до 17.20 часова у

просторијама Управе за полицијско об-

разовање одржана је студентска конфе-

ренција студената Високе школе

унутрашњих послова, Криминали-

стичко-полицијске академије, Правног

факултета (Бањалука) и Факултета за

безбједност и заштиту (Бањалука). На

Конференцији  је презентовано 11 рефе-

рата из научних области из дјелокруга

студијских програма са матичних факул-

тета: развоја криминалистике, форен-

зичке лингвистике, симптоматске слике

осумњиченог у току саслушања, прања

новца, малољетничке делинквенције и

сл. Поред великог броја студената, кон-

ференцији су присуствовали и директор

Високе школе унутрашњих послова,

декан и продекан за научноистражи-

вачки рад Криминалистичко-поли-

цијске академије др Жељко Никач, као и

већи број професора и стручних сарад-

ника.

Од 16.15 до 16.45 часова одржан је

квиз знања из области криминалистич-

ких наука, у којем су учествовали сту-

денти Високе школе унутрашњих

послова и студенти Криминалистичко-

полицијске академије из Београда са по

два такмичара. Студенте Високе школе

унутрашњих послова представљали су

студенткиња прве године Гордана Ша-
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котић и студент друге године Милорад

Шевкушић. Криминалистичко-поли-

цијску академију представљали су Ми-

лица Мацакања и Никола Славковић,

обоје студенти четврте године. 

Квиз је организован према претходно

утврђеним правилима, са јасно одређе-

ним системом наизмјеничног постав-

љања питања, могућности међусобног

консултовања такмичара исте екипе, бо-

довања тачних/нетачних одговора. Так-

мичари су могли као додатну помоћ да

користе џокере.

За реализацију квиза био је задужен

двочлани жири у саставу: Вања Шабић,

студент Криминалистичко-полицијске

академије, и Катарина Бањац, студент

Високе школе унутрашњих послова.

Нешто више успјеха у квизу имали су

студенти Криминалистичко-полицијске

академије из Београда,  побиједивши ре-

зултатом 61:59.

На самом крају посјете, 19. 3. од 17.00

до 19.00 часова студенти су обилазили

Бањалуку. Асистенткиње с Високе

школе унутрашњих послова Николина

Грбић-Павловић и Жана Врућинић и сту-

дент Високе школе унутрашњих по-

слова Синиша Васић су настојали да

упознају госте са што више знаменито-

сти града на Врбасу. Полазна тачка ове

шетње био је Трг Републике Српске и ад-

министративни центар Владе Репуб-

лике Српске. Шетња је настављена

улицом Kраља Петра I Карађорђевића

према центру града. Ту су се могле

видјети најзначајније институције и

објекти друштвеног, културног и забав-

ног карактера: Народна скупштина, На-

родно позориште, Храм Христа

спаситеља, Палата Републике Српске,

Парк Бана Милосављевића, администра-

тивни центар града, Парк Петар Кочић,

тврђава Кастел, Хотел Босна, Робна кућа

Боска и др. УЗ успутно задржавање ради

фотографисања и разгледања наведених

знаменитости, стигло се до Трга Крајине

и Робне куће Боска, гдје су гости могли

купити понеки предмет за успомену или

сјести и одморити се у неком од оближ-

њих угоститељских локала, а наравно,

неизоставан избор гостију је био и бања-

лучки ћевап. Обилазак се завршио вож-

њом у минибусу Управе за полицијско

образовање улицама града Бањалуке.



Курсеви

"КУРС ЗА ТРЕНЕРЕ"

Дана 17. 1. почео је „Курс за тре-

нере“ у организацији Управе за

полицијско образовање, односно Једи-

нице за основну и специјалистичку

обуку – Полицијске академије и

Центра за основну полицијску обуку

Сремска Каменица.

Полазници курса су били шест настав-

ника Полицијске академије и два при-

падника Специјалне јединице полиције

МУП-а РС.

Курс је реализован у Управи за поли-

цијско образовање.
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КУРС ФИЗИЧКО ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ

Дана 24. 1, у организацији Једи-

нице за основну и специјали-

стичку обуку – Полицијске академије,

а у складу са Законом о агенцијама за

обезбјеђење лица и имовине и при-

ватној детективској дјелатности

(Службени гласник бр. 50/02), почео

је курс за припаднике физичког

обезбјеђења.

Обука је трајала до 29. 1, а похађало је

46 полазника. 

Настава на курсу „Физичко

обезбјеђење“ се реализује на Поли-

цијској академији МУП-а РС, по настав-

ном плану који предвиђа 48 наставних

сати: од тога, теоријске наставе је 40, а

практичне 8 часова.

Након завршетка курса, полазницима

се издаје потврда о завршеној обуци.

Циљ курса је да полазници овладају

теоријским знањем и вјештинама пре-

цизираним наставним програмом, а у

циљу професионалног обављања по-

слова и задатака обезбјеђења.
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ПОВОДОМ КУРСА „ВИСОКОРИЗИЧНА ХАПШЕЊА И БЕЗБЈЕДНОСТ 
ПРИЛИКОМ ЗАУСТАВЉАЊА ВОЗИЛА“ ОДРЖАН РАДНИ САСТАНАК СА 

ПРЕДСТАВНИЦИМА ICITAPове КАНЦЕЛАРИЈЕ У БАЊАЛУЦИ

Циљ састанка био је конкретизовање

активности у вези с обуком припадника

саобраћајне полиције, коју ће зајед-

нички реализовати амерички ICITAP и

Управа за полицијско образовање. Теме

обуке су: високоризична заустављања

возила, високоризична хапшења, офан-

зивна и дефанзивна вожња. Обуком је

обухваћено 150 саобраћајних поли-

цијских службеника, подијељених у

шест група. Почетак обуке (прва група)

предвиђен је за март 2011.

Дана 25. 1. у Управи за поли-

цијско образовање одржан је

радни састанак са представником ICI-

TAP-ове канцеларије у Бањалуци гос-

подином Џимом Свитингом. Поред

начелника Управе за полицијско обра-

зовање, састанку су присуствовали и

начелник Одјељења саобраћајне поли-

ције Младен Марић и начелник Поли-

цијске академије. 

KУРС “ВИСОКОРИЗИЧНА ХАПШЕЊА И БЕЗБЈЕДНОСТ ПРИЛИКОМ 
ЗАУСТАВЉАЊА ВОЗИЛА“

Према ријечима главног инструктора

Џима Свитинга, основни циљ обуке је да

се унаприједи безбједност саобраћајних

полицајаца приликом заустављања во-

зила и високоризичних хапшења.

Представник ICITAP-а је рекао да је

ово прва обука ове врсте за саобраћајне

полицајце, и да се састоји из курса

вожње при великим брзинама, затим

мјера безбједности службеног лица и ви-

сокоризичних хапшења.

"Овај тродневни курс се састојао из

теоријске наставе и различитих вјежби

на полигону, а полазници су добили дип-

ломе Министарства правде САД", нагла-

сио је Свитинг.

Према ријечима начелника Управе за

полицијско образовање, очекује се да

први курс ове врсте у БиХ за полицију

опште надлежности постане модел за

Дана 21. 3. у Управи за поли-

цијско образовање је, у сарадњи

са ICITAP-ом, започела обука: “Високо-

ризична хапшења и безбједност при-

ликом заустављања возила“,

намијењена полицијским службени-

цима полицијских станица за безбјед-

ност саобраћаја.
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редовну обуку полицајаца у будућности.

"Циљ нам је да наши полицајци који су

свакодневно на улици стекну неопходне

вјештине, а у току сљедеће године ћемо

наставити са сличним курсевима", рекао

је начелник Шикман.

КУРС “ОСНОВНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ ОБУКЕ I НИВО“

Дана 14. 2, у организацији Једи-

нице за основну и специјали-

стичку обуку – Полицијске академије,

почео је курс “Основне полицијске

обуке први ниво“ за раднике МУП-а

Републике Српске са средњом струч-

ном спремом, који се оспособљавају за

чин полицајца, а који су претходно за-

сновали радни однос у Министарству

унутрашњих послова Републике

Српске.
Наставу реализују предавачи Једи-

нице за основну и специјалистичку обуку, а обука траје до 10. 6.

ЗАВРШЕНА ОСНОВНА ПОЛИЦИЈСКА ОБУКА II НИВО

Дана 31. 1, у складу с Наставним планом и програмом, одржан је за-

вршни испит за дванаест кадета "Основне полицијске обуке други

ниво". Сви кадети су успјешно положили завршни испит, а верификацијом

успјеха на сједници Наставничког вијећа завршена је обука.

КУРС “ОСНОВНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ ОБУКЕ I НИВО“

Испиту је приступило 48 полазника.

Испит се састојао из теоријског тести-

рања (Модул 1 – Коришћење рачунара и

управљање датотекама и Модул 4 – Ин-

тернет и електронска пошта) и практич-

них вјежби на рачунару (Модул 2 – Об-

рада текста Microsoft Word и Модул 3 –

Табеларни прорачуни Microsoft Excel).

Дана 11, 12. и 13. 1. одржан је завршни испит из „Информатичке обуке

припадника Министарства унутрашњих послова Републике Српске“

за полазнике прве групе.
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Прегледом тестова и практичних

вјежби Комисија је утврдила да су сви

кандидати УСПЈЕШНО ПОЛОЖИЛИ ЗА-

ВРШНИ ИСПИТ.

Дана 28. 3. почео је наставни процес из

информатичке обуке за 12 припадника

прве групе саобраћајне полиције ЦЈБ

Бања Лука.

Програм курса се реализује у органи-

зацији Управе за полицијско образо-

вање, Јединице за основну и

специјалистичку обуку – Полицијске

академије и Управе за аналитику, ин-

форматику и комуникације МУП-а РС.

Програмски садржај се реализује за 5

радних дана, са по 6 наставних часова. 

Циљ обуке је оспособљавање полаз-

ника – припадника МУП-а РС, да само-

стално користе рачунар и управљају

датотекама (фајловима), самостално ко-

ристе апликације за обраду текста и

креирање свакодневних писмена и доку-

мената и усвајају неопходна знања из до-

мена познавања интернета и

коришћења одговарајућих апликација

доступних преко Портала МУП-а РС, као

и разумијевање појмова везаних за елек-

тронску пошту (e-mail).

Обука се одвија у континуитету и пла-

нирано је да се реализује за све припад-

нике МУП-а РС до краја шестог мјесеца

2012. године.

КУРС "СПЕЦИЈАЛНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ“ – ОБУЧИ ИНСТРУКТОРЕ,
ПРВА ФАЗА

Курс се реализује у три фазе, а да би

полазници добили увјерење о одслуша-

ном курсу, треба да похађају све три

фазе.

Циљ курса је да се обуче припадници

Министарства унутрашњих послова –

инструктори  Специјалног физичког об-

разовања из центара јавне безбједности

МУП-а Републике Српске и инспектори

за Специјално физичко образовање из

станица јавне безбједности, који су заду-

жени за провођење обуке полиције из

Специјалног физичког образовања.

Задаци курса: 

• да полазници  курса усвоје знања 

и савладају програмске садржаје 

СФО 1, СФО 2 и СФО 3,

• оспособити полазнике курса да 

стечена знања  самостално 

примјењују у свакодневном раду 

приликом провођења обуке из 

СФО радника Министарства 

унутрашњих послова Републике 

Српске.

Дана  29. 3, у организацији Једи-

нице за основну и специјали-

стичку обуку почео је курс

"Специјално физичко образовање“ –

обучи инструкторе – прва фаза за 20

полазника. Курс траје до 31. 3.
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КУРС „АНАЛИЗА ПРАЊА НОВЦА“

Дана 11. 4. у организацији Управе

за полицијско образовање у

Јединици за основну и специјали-

стичку обуку – Полицијској академији,

а у сарадњи са Међународним програ-

мом помоћи у криминалистичкој

обуци Министарства правде САД (ICI-

TAP) почео је курс „Анализа прања

новца“, који реализују предавачи 

ICITAP-а.

Курс је организован за припаднике

криминалистичке полиције МУП-а Ре-

публике Српске.

КУРС ЗА ПРИПАДНИКЕ ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА

Дана 18. 4. почео је курс за при-

паднике техничког

обезбјеђења. Обука је трајала до 21. 4,

а обухватила je 11 полазника. 

Након завршетка наставе на курсу, По-

лицијска академија је полазницима из-

дала потврду о завршеној обуци.

Циљ курса из области техничког

обезбјеђења јесте да полазници овладају

теоријским знањем и вјештинама пре-

цизираним наставним програмом у

циљу професионалног обављања по-

слова и задатака обезбјеђења.
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Семинари

СЕМИНАР „ПЛАНИРАЊЕ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ЈАВНИХ СКУПОВА“

Дана 23. 2, у организацији Мини-

старства унутрашњих послова

Републике Српске, a у сарадњи са

ЕУПМ-ом, у Управи за полицијско об-

разовање реализован је семимар на

тему  „Планирање обезбјеђења јавних

скупова“. 

Семинар су реализовали предавачи:

1. Domenico Paterna, замјеник шефа 

мисије ЕУПМ Сарајево

2. Antonio Evangelista, шеф 

регионалне канцеларије  ЕУПМ у 

Бањалуци и

3. Manfred Konig, замј. шефа 

регионалне канцеларије у 

Бањалуци.

Циљ семинара је да се припадници

МУП-а РС упознају с планирањем и

обезбјеђивањем јавних скупова, због

чега су се разматрали:

• Фактори који одређују јавне 

скупове

• Врсте јавних скупова

• Ниво безбједности

• Организација обезбјеђења 

спортских догађаја

• Процјена ризика

• Процјена пријетње

• Организационе фазе

Семинару су присуствовали

начелници сектора полиције ЦЈБ,

руководни радници Управе

криминалистичке полиције  и

наставници Послова полиције и правила

понашања из Јединице за основну и

специјалистичку обуку – Полицијске

академије.

СЕМИНАР „ИЗРАДА ФОТОРОБОТА“

Семинар је организован за

припаднике криминалистичке полиције

МУП-а Републике Српске који у свом

раду примјењују фоторобота.

Дана 11. 4, у организацији Управе

за полицијско образовање, у

Јединици за основну и специјали-

стичку обуку – Полицијској академији,

почео је једнодневни семинар „Израда

фоторобота“, који ће реализовати Ма-

ријан Фанк, припадник полиције Ре-

публике Словеније.



30

СЕМИНАР О ПРАКТИЧНИМ АСПЕКТИМА ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ ИЗ 
ПРЕДМЕТА УПОТРЕБЕ СРЕДСТАВА ПРИНУДЕ

Сврха семинара је била стручно усавр-

шавање наставника који изводе обуку

из употребе средстава принуде, размјена

искустава са колегама који обављају

сличне послове у сродним установама у

региону, као и покушај уједначавања

техника и наставних метода. 

Теме обрађене у току семинара:

• Представљање система обуке у 

својој организацији с посебним 

нагласком на наставном сегменту 

употреба средстава 

принуде/полицијских овлашћења,

• Увод и демонстрација наставних 

метода за преношење знања из 

примијењених техника 

борилачких вјештина и физичке 

контроле (технике „меке руке“, 

технике „тврде руке“),

• Увод и демонстрација наставних 

метода везивања службеним 

лисицама и преглед/претрес лица,

• Употреба службене палице,

• Примјена хемијских средстава и 

средстава на бази електрицитета.

Цјелокупна организација је била

таква да су представници институција

из окружења представљали свој систем

рада и приступ проблематици по те-

мама, па је било могуће направити

пресјек стварног стања и утврдити ниво

квалитета обуке која се изводи у обра-

зовној институцији МУП-а РС. Могло се

закључити да је приступ обуци и одабир

техника којима се уче кадети на нашој

Полицијској академији изузетно напре-

дан и у складу са потребама савременог

полицијског службеника. 

Уорганизацији Мисије OSCE-а у

Србији и Министарства унут-

рашњих послова Републике Србије у

Центру за основну полицијску обуку

Сремска Каменица реализован је се-

минар о практичним аспектима изво-

ђења наставе из употребе средстава

принуде, у периоду од 11. 4. до 15. 4.

2011. године. 

ПОЧЕТАК СЕМИНАРА НА ТЕМУ „РАД ВОЂА БЕЗБЈЕДНОСНИХ СЕКТОРА НА
СУЗБИЈАЊУ КРИМИНАЛИТЕТА“

Семинар је организован за припад-

нике криминалистичке полиције ЦЈБ

Бања Лука и реализује се у континуи-

тету за три групе у трајању од по два

Дана 27. 4, у организацији Управе

за полицијско образовање и

Јединице за основну и специјали-

стичку обуку – Полицијске академије,

почео је семинар  „Рад вођа безбјед-

носних сектора на сузбијању крими-

налитета“. 
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дана. 

Циљ семинара је:

Упознати полазнике – полицијске

службенике МУП-а Републике Српске са

задацима, начелима и начином рада на

безбједносном сектору у циљу превен-

тивног и репресивног дјеловања на суз-

бијању криминалитета.

Циљна група су полицијски службе-

ници МУП-а Републике Српске распоре-

ђени на послове и задатке вође

безбједносних и саобраћајних сектора у

центрима јавне безбједности Републике

Српске.

Током предавања, дискусија и разго-

вора, полазници семинара могу иденти-

фиковати и изложити постојеће

потешкоће у раду вођа сектора на суз-

бијању криминалитета, те усвојити

јединствен начин дјеловања на сектору

у циљу подизања квалитета рада на

виши ниво.

СЕМИНАР „ОСНОВНА ОБУКА ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА У КАЗНЕНОПО
ПРАВНИМ И ЗАТВОРСКИМ УСТАНОВАМА МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У БОРБИ ПРОТИВ НЕОВЛАШТЕНЕ 
ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОМЕТА ОПОЈНИХ ДРОГА“

Дана 11. 5, у Управи за поли-

цијско образовање МУП-а  Ре-

публике Српске, у организацији

Јединице за основну и специјали-

стичку обуку – Полицијске академије,

почела је реализација једнодневног

семинара „Основна обука полицијских

службеника у казнено-поправним и

затворским установама министарства

правде Републике Српске у борби про-

тив неовлаштене производње и про-

мета  опојних дрога“.

Циљ семинара је:

Упознати полазнике – полицијске

службенике у казнено-поправним и за-

творским установама Министарства

правде Републике Српске са основним,

базичним аспектима борбе против не-

овлаштене производње и промета

опојних дрога. 

Циљна група су запослени у казнено-

поправним и затворским установама 

Министарства правде Републике Српске,

распоређени  на полицијске послове и

задатке, односно полицијски службе-

ници који се у свом раду сусрећу са  на-

веденом проблематиком.
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СЕМИНАР "ДЈЕЦА И МАЛОЉЕТНИЦИ У УЛОЗИ ОШТЕЋЕНИХ И СВЈЕДОКА У
КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ"

Начелник Управе за полицијско обра-

зовање Миле Шикман рекао је да савре-

мена пракса у кривичном поступку

упућује на заштиту интегритета и иден-

титета дјеце, али и даљу заштиту дјеце

и спречавање трауме, те да фокус треба

пребацити са тактике испитивања на

приступ дјетету, прилагођавање њего-

вом узрасту и поштовање других по-

треба дјетета. 

"Ми имамо коректно законодавство

када је ријеч о поступању са малољетни-

цима и права која смо увели прате међу-

народне стандарде, а сада смо у фази

када је неопходно унаприједити сам рад

са малољетницима", рекао је начелник

Шикман. Он је нагласио да су овакви се-

минари начин да тужиоци, полицијски

службеници, социјални радници и други

актери усвоје неопходне нове вјештине

рада са малољетницима.

Правни савјетник у Мисији ОЕБС-а у

Бањалуци Саша Бојанић рекао је да се

ступањем на снагу новог Закона о за-

штити и поступању са дјецом и мало-

љетницима у кривичном поступку 1.

јануара ове године промијенила улога и

полиције и суда и тужилаштва у овом

процесу. Он је додао да ће Мисија ОЕБС-

а у БиХ организовањем различитих се-

минара помоћи тај процес. Према

његовим ријечима, Мисија ОЕБС-а ради

на повезивању свих актера у циљу стан-

дардизованог приступа дјеци и свједо-

цима у кривичном поступку и

осигурању адекватног приступа дјеци.

Дјеца и малољетници су све

чешће жртве кривичних дјела,

али они могу бити и корисни свједоци

у разоткривању кривичних дјела, због

чега им је неопходно обезбиједити

адекватан третман у кривичном по-

ступку, истакнуто је на семинару

"Дјеца и малољетници у улози ош-

тећених и свједока у кривичном по-

ступку", који се одржава у Бањалуци у

организацији МУП-а РС и Мисије

ОЕБС-а у БиХ.

СЕМИНАР НА ТЕМУ "БЕЗБЈЕДНОСТ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА"

На семинару је предавања из области

безбједности информационих система

Дана 7. и 8. 6. у просторијама

Управе за полицијско образо-

вање, Висока школа унутрашњих по-

слова је, у склопу планираних

едукативних семинара, организовала

семинар на тему "Безбједност инфор-

мационих система". 
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одржао др Крунослав Антолиш, профе-

сор Високе полицијске школе МУП-а Ре-

публике Хрватске, а семинару су

присуствовали представници из свих

центара јавне безбједности, као и пред-

ставници Управе за аналитику, инфор-

матику и комуникације, Управе за

полицијско образовање и студенти Ви-

соке школе унутрашњих послова. 

Уводну ријеч на семинару одржао је

директор Високе школе унутрашњих по-

слова Горан Амиџић, који је истакао да

компјутерски криминалитет и на нашим

просторима има тренд раста, а то по-

тврђују и све чешћи случајеви хапшења

и процесуирања криминалаца у тој

сфери криминалитета.

Након уводне ријечи директора Ви-

соке школе унутрашњих послова, госпо-

дин Крунослав Антолиш истакао је да ће

први дан семинара третирати пробле-

матику везану уз законски оквир који

говори о заштити информација у Репуб-

лици Хрватској, док ће други дан семи-

нара бити ријечи о проблематици

заштите информационих система са тех-

нолошког аспекта.

"Закон о сигурносно-обавјештајном

суставу Републике Хрватске, Закон о ин-

формационој сигурности, Закон о тајно-

сти података, Уредба о мјерама

информацијске сигурности, те сет

измјена у другим законским прописима

током посљедњих пет година, настали

су из обавезе приступања Републике

Хрватске НАТО-у и обавеза у вези са при-

ступањем Хрватске Европској унији", ис-

такао је Антолиш.
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САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА UNDPа И ПРЕДСТАВНИКА ЏЕНДЕР ЦЕНТРА
ВЛАДЕ РС СА ПРЕДСТАВНИЦИМА УПРАВЕ

Дана 3. 2. 2011. године, у просто-

ријама Управе за полицијско об-

разовање, одржан је састанак

представника UNDP-а и Џендер

центра Владе РС са представницима

Управе за полицијско образовање у

вези са реализацијом пројекта "Пре-

венција родно заснованог и сексуал-

ног насиља у БиХ" и његовог

инкорпорирања у обуку припадника

МУП-а РС.
У име UNDP-а састанку су присуство-

вале Елземина Бојичић, пројектна коор-

динаторица, Габријела Јурела,

заједничка пројектна менаџерица, Емна

Бербић, шефица Одјела за безбједност и

правосуђе, у име Џендер центра Владе

РС Споменка Крунић, директорица, а у 

име Управе начелник Миле Шикман, на-

челник Јединице за основну и спе-

цијалистичку обуку – ПА Томислав

Миросавић  и Жељка Милеуснић, ин-

спектор за предмет Криминалистика.

Други видови обуке

ОБУКА О РOДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 
УПРАВИ ЗА ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ МУП РС

МУП РС у сарадњи с ЕУПМ и

Агенцијом за равноправност

полова Министарства за људска права

и избјеглице БиХ је у Управи за поли-

цијско образовање МУП РС уприличио

је обуку о родној равноправности за

запослене у Управи за полицијско об-

разовање.

''МУП РС континуирано предузима

читав низ активности на унапређењу

питања родне равноправности у Мини-

старству, односно већем укључивању

жена у организацију и рад МУП-а РС, а

једна од њих је и ова данашња обука'',

рекао је начелник Управе за полицијско

образовање Миле Шикман. 

Начелник је такође подсјетио да је не-

давно  основана Mрежа жена МУП-а РС.

Према његовим ријечима, једна од ак-

тивности МУП-а РС по овом питању јесте
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и припремање и увођење модула у на-

ставне планове и програме који ће се од-

носити на родну равноправност.

''Такође морамо нагласити да је пи-

тање родне равноправности заступљено

и приликом уписа на Високу школу

унутрашњих послова и Полицијску ака-

демију, гдје гарантујемо упис 30 %  при-

падница љепшег пола. Важно је

нагласити и да ово питање није  само

теоријско, јер су наше колегинице

укључене у Министарству у све његове

структуре, без обзира на статус, тако да

имамо жене са статусом полицијских

службеница и државних службеница,

као и  са статусом намјештеника, а оне

су такође  заступљене у свим структу-

рама – од  најнижих извршилачких

мјеста до највиших  руководних мјеста'',

рекао је Шикман.

Према његовим ријечима, у МУП-у РС

је запослено нешто више од 20 % жена,

а на руководним позицијама је нешто

више од 14 % жена.

''Важно је напоменути да увијек по-

стоји могућност унапређења ових пи-

тања и МУП РС ће сасвим сигурно и у

наредном периоду радити на унапре-

ђењу питања родне равноправности и

свих других питања која су у вези са

тим'', рекао је начелник Шикман и додао

да ће и у будућности бити оваквих и

сличних обука из области родне равно-

правности.

Директор Агенције за равноправност

полова БиХ Самра Филиповић-Хаџиаб-

дић нагласила је да је веома важно

учешће жена полицајаца у сектору

безбједности.

"Жене у полицији дају квалитет више

и апсолутно је неопходно да друштво то

прихвати. БиХ је прва у региону сачи-

нила акциони план у складу са резолу-

цијом УН 1325 – жене, мир и безбједност,

а само осам држава у Европи има тај ак-

циони план", рекла је Хаџиабдићева.

Шеф Одјељења за стратегије Поли-

цијске мисије ЕУ у БиХ (ЕУПМ) Атонио

Оливеира истакао је да стереотипи нега-

тивно утичу на полицијска достигнућа и

умањују дјеловање полиције. "Обука о

подизању свијести о једнакости полова

ће сигурно довести до повећања опера-

тивне ефикасности полиције. У поли-

цијским агенцијама у БиХ неопходно је

имати кадрове који нису оптерећени

родном припадношћу", рекао је Оли-

веира.
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ОБУКА „ПОДИЗАЊЕ СВИЈЕСТИ – РОДНА РАВНОПРАВНОСТ“

Дана 27. 6. на Полицијској акаде-

мији у Бањалуци почела је

друга фаза дводневне обуке у оквиру

пројекта едукације наставника и ин-

структора из области „Подизање

свијести – родна равноправност“.

Обука се реализује у организацији

ЕУПМ-а  и Агенције за равноправност

полова БиХ, а у склопу Акционог

плана за спровођење Резолуције 1325

Савјета безбједности УН-а о женама,

миру и безбједности у БиХ. Циљ обуке је да се успостави једин-

ствен систем обуке младих полицајаца

на полицијским академијама, како ос-

новне тако и специјалистичке обуке, и

да се они оспособе за поступање у слу

чајевима који се односе на питање родне

равноправности.

ОБУКА „ПОНАВЉАЊЕ ЗНАЊА“

Дана 1. 3, у Јединици за основну и

специјалистичку обуку – Поли-

цијска академија, почела је обука „По-

нављање знања“. Обука је

организована за 39 припадника 

МУП-а РС .

Програм обуке се реализује 4 наставне

седмице, односно током 20 наставних

дана, и траје до 28. 3. 

Циљ обуке је: обновити претходно

стечена и усвојити нова знања из поли-

цијске струке, неопходна за обављање

послова и задатака полицијског службе-

ника.

Задаци обуке:

• обновити стечена и усвојити нова 

знања из области полицијских 

послова, те оспособити полазнике

за  њихову примјену у 

конкретним ситуацијама,

• полазници ће усвојити 

позитивноправне прописе које ће 

примјењивати у раду,

• подићи на виши ниво 

психофизичке способности, 

вјештине и знања која су 

потребна за извршавање 

специфичних задатака 

овлаштеног службеног лица.



ОБУКА ЗА ПРИПАДНИКЕ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА 
КАЗНЕНОПОПРАВНОГ ЗАВОДА БАЊА ЛУКА

Обука се реализује за 19 припадника

по сљедећем програму:

Држање, ношење и правилна упо-

треба ватреног оружја кратке цијеви.

• Уводне напомене,

• Мјере безбједности, држање, 

ношење и окидање,

• Основни појмови из теорије 

гађања,

• Гађање непокретне мете са 

различите удаљености и друго.

Дана 14. 3, у Јединици за основну

и специјалистичку обуку – По-

лицијска академија, почела је обука за

припрему реализације бојевог гађања

припадника физичког обезбјеђења

Казнено-поправног завода Бања Лука. 

ТЕРЕНСКA ОБУКА КАДЕТА 15. И 2. КЛАСЕ ПОЛИЦИЈСКЕ АКАДЕМИЈE

Првог дана теренске обуке на

простору излетишта ''Трешњик'' на

Бањ брду у Бањалуци реализована је

наставна јединица на тему

''Успостављање јавног реда и мира

нарушеног у већем обиму''. Циљ

наставе је био да се кадети практично

увјежбају у примјени тактичких мјера и

радњи приликом успостављања јавног

реда и мира нарушеног у већем обиму.

Задаци наставе су се односили на:

• увјежбавање основних зборних 

поредака – кордона,

• увјежбавање ојачаних зборних 

поредака – кордона,

• употреба заштитних средстава,

• употреба сузавца,

• практична вјежба – увјежбавање 

успостављања јавног реда и мира 

нарушеног у већем обиму.

На основу Наставног плана и

програма основне полицијске

обуке првог нивоа Полицијске акаде-

мије и Плана теренске обуке кадета

15. класе основне полицијске обуке

првог нивоа ПА и 2. класе основне по-

лицијске обуке првог нивоа за при-

паднике СЈП, у периоду од 18. 5. до 20.

5. на простору излетишта ''Трешњик''

на Бањ брду у Бањалуци и стрелишту

и полигонима за обуку касарне ''Мика

Боснић'' на Мањачи извршена је те-

ренска обука кадета 15. класе основне

полицијске обуке првог нивоа ПА и 2.

класе основне полицијске обуке првог

нивоа за припаднике СЈП. 
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Током првог дана теренске обуке

успјешно су реализовани сви задаци

постављени Планом теренске обуке.

Другог дана теренске обуке на

простору излетишта ''Трешњик'' на

Бањ брду у Бањалуци реализована је

наставна јединица на тему ''Претрес

терена и криминалистичка обрада

лица мјеста''. Циљ наставе је био да се

кадети практично оспособе за

криминалистичку обраду лица мјеста,

односно професионално предузму

мјере и радње на обезбјеђењу лица

мјеста, прикупе потребна обавјештења,

предузму мјере и радње на проналаску

и лишењу слободе извршиоца

кривичног дјела, односно изврше

претрес терена, поставе засједу и

предузму друге мјере и радње на

рјешавању проблемске ситуације.

Задаци наставе су се односили на: 

• Оспособљавање кадета да 

самостално предузму мјере и 

радње на лицу мјеста 

криминалног догађаја, односно 

обезбиједе лице мјеста, прикупе 

обавјештења, предузму мјере и 

радње на проналаску извршиоца 

и изврше увиђај и сачине увиђајну

документацију;

• Оспособљавање кадета за 

вршење претреса терена, засједе и

других оперативно-тактичних 

мјера и радњи на проналаску 

извршиоца;

• Оспособљавање кадета за 

проналажење, стручну обраду и 

увиђајно документовање 

предмета и трагова пронађених 

на лицу мјеста;

• Оспособљавање кадета за 

сачињавање службених 

забиљешки, записника о лишењу 

слободе и извјештаја о употреби 

силе.

Током другог дана теренске обуке

успјешно су реализовани сви задаци

постављени Планом теренске обуке.

Трећег дана теренске обуке на

стрелишту касарне ''Мика Боснић'' на

Мањачи реализована је наставна

јединица на тему ''Бојево гађање из

оружја дуге цијеви – аутомата М92, кал.

7,62мм'' из предмета ''Полицијско

наоружање''. Циљ наставе је био да се

кадети увјежбају у прецизном гађању

оружјем дуге цијеви из стојећег и

лежећег става. Задаци наставе су се

односили на: 

• Извођење бојевог гађања из 

стојећег става са 20 метака;

• Извођење бојевог гађања из 

лежећег става са 20 метака;

• Извођење прецизног гађања из 

лежећег става уз вредновање и 

евидентирање постигнутих 

резултата;

• Чишћење оружја;
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• Показно извођење гађања 

снајперском пушком М76, кал. 

7,9мм.

Током трећег дана теренске обуке

успјешно су реализовани сви задаци

постављени Планом теренске обуке.

ОСНОВНА АЛПИНИСТИЧКА ОБУКА ЗА ПОЛАЗНИКЕ ПА

Циљ обуке је да се кадети упознају с

алпинистичком опремом, начином

руковања и њеном примјеном

приликом обављања специфичних

задатака припадника Министарства

унутрашњих послова.

Дана 7. 4. по плану и програму

ваннаставних активности реа-

лизована је основна алпинистичка

обука  за кадете основне полицијске

обуке првог нивоа Полицијске акаде-

мије. Обука је реализована на локали-

тету бањалучке тврђаве Кастел. 

ОБУКА "ВИСОКОРИЗИЧНА ХАПШЕЊА И БЕЗБЈЕДНОСТ ПРИЛИКОМ 
ЗАУСТАВЉАЊА ВОЗИЛА"

Дана 18. 4. у Управи за поли-

цијско образовање Мини-

старства унутрашњих послова

Републике Српске почела је тродневна

обука "Високоризична хапшења и

безбједност приликом заустављања

возила" за другу групу, 25 полазника,

припадника саобраћајне полиције из

свих центара јавне безбједности. 

УУправи за полицијско образо-

вање Министарства унутраш-

њих послова Републике Српске

реализована је тродневна обука "Ви-

сокоризична хапшења и безбједност

приликом заустављања возила" за

четврту групу припадника саобра-

ћајне полиције из свих центара јавне

безбједности. Обука је трајала од 20.

до 22. 6. 
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ПРАКТИЧНА ВЈЕЖБА ИЗ ПРЕДМЕТА КРИМИНАЛИСТИКА МЕТОДИКА

Дана 22. 3. у Високој школи унут-

рашњих послова у Бањалуци, у

оквиру извођења наставе из предмета

Криминалистика методика, пред-

метни наставник доц. др Миле Шик-

ман и сарадник Дарко Јокић извели су

са студентима II године практичну

вјежбу у симулираним условима. Овом

приликом је у амбијенту школе (у

школској полицијској станици и си-

туационом стану) извршена вјежба и

студентима су подијељени конкретни

задаци, те су они извршили запри-

мање пријаве, обезбјеђење лица

мјеста, легитимисање и прикупљање

информација од затечених лица, и у

присуству тужиоца извршили увиђај. 

Након увиђаја, у кабинету

криминалистике је извршена анализа

вјежбе и постигнутих резултата, као

нужан предуслов за даље планирање и

предузимање мјера и радњи за

разјашњавање хипотетичког случаја.

Овој вјежби је присуствовао Гојко Васић,

директор полиције Републике Српске

(који је уједно и сарадник у извођењу

наставе и члан Катедре

криминалистичких наука ВШУП-а), и

Ђорђе Пеулић, инспектор за крвне и

сексуалне деликте Сектора

криминалистичке полиције ЦЈБ

Бањалука, који су узели активно учешће

у виду преношења знања и давања

сугестија, како приликом извођења

практичне вјежбе тако и приликом

рекапитулације у кабинету 

криминалистике. 

Овакав начин извођења наставе је

изузетно прихваћен од студената, па ће

се с тим у вези, у даљем раду у оквиру

катедре криминалистичких наука, све

више примјењивати овакви облици

интерактивног рада студената,

предавача и инспектора

криминалистичке полиције.

41



ЗАВРШЕНА I ФАЗА “ОСНОВНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ ОБУКЕ ПРВОГ НИВОА“

Дана 10. 5. започела је друга фаза –

практично-оперативна обука по ЦЈБ

МУП-а РС, која је трајала до 3. 6. 

Трећа фаза обуке – ситуациона 

настава и систематизација  градива

почела је 6. 6.

Дана 5. 5, у организацији Једи-

нице за основну и специјали-

стичку обуку, завршена је прва фаза

наставног процеса на курсу “Основна

полицијска обука првог нивоа“ за рад-

нике МУП-а Републике Српске са сред-

њом стручном спремом који се

оспособљавају за чин полицајца, а који

су претходно засновали радни однос у

Министарству унутрашњих послова

Републике Српске. 

ПОСЈЕТА КАДЕТА ПОЛИЦИЈСКЕ АКАДЕМИЈЕ ПОЛИЦИЈСКИМ СТАНИЦАМА
ОПШТЕ НАДЛЕЖНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊАЛУКА

Посјета је извршена слиједећим

станицама:

• ПС Бања Лука Центар

• ПС Бања Лука Лауш

• ПС Бања Лука Лазарево

• ПС Бања Лука Обилићево 

Кадети су имали прилику да

саагледају начин организације и

методологију рада у склопу полицијских

станица, кроз обилазак дежурне службе,

гдје су се упознали с начином

запримања пријава од грађана и

евиденцијама које се воде у дежурној

служби, као и да се кроз разговор с

помоћницима командира и вођама 

сектора упознају с њиховим дјелокругом

послова. Такође, кадети су се упознали с

организацијом и начином рада

криминалистичке службе у склопу

полицијских станица.

Руководни радници, као и остали

радници полицијских станица, пружили

су пуну подршку реализацији наставног

садржаја.

На основу Наставног плана и

програма основне полицијске

обуке првог нивоа Полицијске акаде-

мије и Плана и програма из предмета

Послови полиције и правила пона-

шања, дана 8. 6. од 8.00 до 13.00 часова

кадети 15. класе основне полицијске

обуке првог нивоа ПА и 2. класе ос-

новне полицијске обуке првог нивоа

за припаднике СЈП извршили су

посјету полицијским станицама

опште надлежности на подручју града

Бањалука. 
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ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ „ХОЛОКАУСТ“

Дана 14. 4. Управу за полицијско

образовање је посјетио Арије

Ливне, савјетник предсједника Репуб-

лике Српске, члан Сената Републике

Српске, шеф Привредног представ-

ништва Републике Српске у Израелу,

те специјални представник Свјетског

јеврејског конгреса за бившу Југосла-

вију. 

Том приликом, господин Ливне је

одржао предавање на тему Холокауст.

Излагању су присуствовали  радници

Управе за полицијско образовање као и

студенти Високе школе унутрашњих

послова. На самом почетку присутнима

се обратио начелник Управе за

полицијско образовање Миле Шикман

кратким излагањем о значењу термина

холокауст, као уводом за предстојеће

предавање. 

У свом излагању Арије Ливне је

говорио о историјском значају

Холокауста, посебном интезитету

мржње који је постојао према Јеврејима

и идеолошким осудама јеврејства, који

су били у основама нацистичке

идеологије. Указао је на сва злодјела

учињена првенствено над Јеврејима, а

затим и над Србима, Ромима и другим

народима који су били обухваћени

незваничном одлуком о масовном

уништењу од стране нацистичке

Њемачке за вријеме Другог свјетског

рата. Бројним примјерима прожетим

великим животним искуством, Ливне је

умногоме присутнима приближио слику

о страдању народа у озлоглашеним

„логорима смрти“ као што су Аушвиц

(Auschwitz), Јасеновац и многи други.

Након излагања господина Ливнеа,

присутни су имали прилику да

постављају питања о поменутој теми.

Студенти су жељели да знају нешто

више о израелском лобију, затим, које су

то мјере које су предузете да одговорни

за холокауст буду санкционисани, затим

како и на који начин је Република

Српска представљена у Израелу.

По завршетку предавања начелник

Управе за полицијско образовање је у

знак поштовања и захвалности уручио

пригодан поклон господину Ливнеу.
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ПОЧЕТАК ЉЕТЊЕГ СЕМЕСТРА

Настава је почела у складу са

академским календаром за 2010/2011.

годину. 

Љетни семестар похађају редовни и

ванредни студенти прве, друге, треће и

четврте године Високе школе

унутрашњих послова. 

Настава се реализује према утврђеном

распореду.

Дана 28. фебруара почео је

љетњи семестар на Високој

школи унутрашњих послова, који

траје 15 радних седмица. 



Упериоду од 1. 1. до 30. 6. ове го-

дине објавили смо:

 уџбенике 
«Обавјештајно-безбједносна 

дјелатност и службе», аутора 

Саше Мијалковића и Милана 

Милошевића, и

«Полицијска тактика», аутора 

Горана Амиџића и Драгана 

Ћибића, те

 часопис (двоброј)
«Безбједност, полиција, 

грађани».

 зборник радова
Међународна научностручна

конференција «Супротстављање

тероризму - међународни 

стандарди и правна 

регулатива».

Издавачка дјелатност
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Упрвом полугођу 2011. настављене су активности у оквиру пројекта

«Методологија изградње система интегритета у институцијама Ре-

публике Српске на сузбијању корупције», с посебним ангажовањем у из-

ради пројекта треће фазе под називом «Изградња плана интегритета за

МУП РС».

Научноистраживачка дјелатност

ПРОМОЦИЈА СТОГОДИШЊИЦЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ЖЕНА

Овој свечаности су у име Управе за по-

лицијско образовање присуствовале

Жељка Милеуснић, инспектор за пред-

мет Криминалистика, Жана Врућинић,

сарадник на предметима Правна меди-

цина и Полицијска психологија и Ми-

рела Јокић, начелник Одјељења за

опште и заједничке послове. 

Присутнима су се обратили представ-

ници НАТО штаба – Сарајево, Амбасаде

САД, Агенције за равноправност полова

у БиХ и невладиног сектора у БиХ.

Сви учесници у церемонији су се сло-

жили да предстојеће активности треба

да иду у правцу јачања улоге жене у

друштву и афирмисања родне равно-

правности.

Остале активности

Дана 8. 3, у просторијама Парламентарне скупштине БиХ, а у органи-

зацији НАТО штаба, Владе САД и Агенције за равноправност полова

у БиХ, обиљежена је стота годишњица Међународног дана жена.

СПОРАЗУМ О НАУЧНООБРАЗОВНОЈ САРАДЊИ

Поводом Дана полиције Репуб-

лике Српске у Бањалуци је по-

тписан Споразум о научнообразовној

сарадњи између Факултета за безбед-

ност Универзитета „Св. Климент

Охридски“ Скопље, Република Маке-

донија, који заступа декан проф. др

Јанко Јакимов и Високе школе унут-

рашњих послова Бањалука, коју за-

ступа директор мр Горан Амиџић.

Споразумне стране сагласне су да

сарађују у: 

• остваривању студијских програма 

које реализују Факултет и Висока 

школа;

• размјени студената, наставника и 
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истакнутих стручњака за послове 

из  дјелокруга споразумних 

страна;

• обављању научних истраживања 

кроз пројекте од заједничког 

интереса;

• размјени уџбеника, друге 

наставне и научностручне 

литературе;

• размјени научних, стручних и 

осталих информација из области 

које су предмет изучавања на 

Факултету и Високој школи;

• остваривању других облика 

образовне и научноистраживачке 

сарадње који су у функцији 

дјелатности споразумних страна.

У протеклом периоду Висока школа

унутрашњих послова потписала је

сличне споразуме са Криминалистичко-

полицијском академијом Београд и

Државним унуверзитетом за

унутрашње послове Лавов, Украјина.

Циљ потписивања ових  споразума је

успостављање научнообразовне

сарадње на основу дугорочних

заједничких интереса ради побољшања

и проширења постојећих образовних,

научних, истраживачких и пословних

дјелатности Високе школе. 

УПИС СТУДЕНАТА

Умају ове године расписали смо конкурс за упис студената у I годину

студија на Високој школи унутрашњих послова – 45 студената на ре-

довне студије које се финансирају на терет буџета Републике Српске (35

кандидата мушкараца и 10 кандидата жена), у школској 2011/2012. години. 

Расписан је и конкурс за упис студената у III и IV годину ванредних

студија на Високој школи, и то у III годину студија 45, а у  IV годину  70

студената. 

На конкурс за упис у прву годину се

пријавило укупно 196 кандидата, за

трећу годину 10 и за четврту 41

кандидат.

Пријемни испит за прву годину

редовних судија је обављен од 13. до 25.

јуна 2011. Приступила су му укупно 184

кандидата. Пријемни је положило 128

кандидата – 99 мушког и 29 женског

пола.

Пријемни – интервју за упис на трећу

и четврту годину ванредних студија је

обављен од 29. јуна до 4 јула 2011.
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ИЗБОРНА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА „МРЕЖА ЖЕНА МУП РС – РС WPON“

Уорганизацији Министарства

унутрашњих послова Републике

Српске у просторијама Управе за по-

лицијско образовање Бања Лука, дана

31. 5. 2011. године одржана је Изборна

скупштина Удружења „Мрежа жена

Министарства унутрашњих послова

Републике Српске – РС WPON“.Директор полиције Републике Српске

Гојко Васић нагласио је да је у МУП-у РС

запослено знатно мање жена него

мушкараца, нарочито међу

униформисаном полицијом, те да је том

питању потребно посветити додатну

пажњу. 

„У том циљу ми већ низ година у

полицији поклањамо пажњу

заступљености жена, које имају одређен

број мјеста приликом уписа на

Полицијску академију и Високу школу

унутрашњих послова РС", додао је

директор Васић.

На Изборној скупштини Удружења 

„Мрежа жена Министарства

унутрашњих послова Републике Српске

РС – WPON“ за предсједника Скупштине

удружења изабрана је Индира Рогић,

начелник Управе за правне и кадровске

послове РС, а донесен је и Статут

Удружења.

Начелник Управе за правне и

кадровске послове РС Индира Рогић

истакла је да ће оснивањем овог

удружења МУП РС постати равноправан

у Мрежи жена полицајаца југоисточне

Европе.

ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА

Дана 15. 6. у 12.00 часова у

Управи за полицијско образо-

вање је почело обиљежавање „Дана

отворених врата“. Том приликом

Управу је посјетило 49 ученика и 5 на-

ставника ОШ «Бранко Ћопић» из

Бјелајца, Мркоњић Град. 

Ученици и наставници ОШ су

упознати с радом Јединице за основну и

специјалистичку обуку – Полицијске

академије, начином школовања будућих

полицајаца, те су им показани неки од

кабинета у којима се изводи обука, као и

опрема и средства која се користе у

обуци.

На крају дружења кадети су извели

показну вјежбу из самоодбране за све

присутне.
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ПРЕВЕНЦИЈА МАЛОЉЕТНИЧКЕ ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ У РС

Упркос смањењу броја почињених

кривичних дјела и извршилаца,

превентивно дјеловање је и даље

најбољи и најефикаснији начин борбе

против таквих појава. 

У оквиру "Плана превентивних

активности на спречавању и сузбијању

малољетничке делинквенције у

основним и средњим школама на

подручју РС", које је почетком школске

2010/2011. године започео да реализује

МУП РС, у првом полугодишту  2011.

пригодна предавања су одржана у 270

основних и средњих школа у РС, а

одслушало их је 14.428 ученика, 1.976

родитеља и 1.375 просвјетних радника.

С дјецом је разговарано о превенцији

малољетничке делинквенције,

превенцији међувршњачког насиља,

превенцији конзумирања дуванских

производа, алкохола и дрога, као и

опасностима које вребају на интернету

и заштити од њих.

Према подацима МУП-а РС,

малољетничка делинквенција је ове

године у односу на прошлу смањена за

15 одсто, претходне године је

забиљежено повећање од седам одсто,

док је годину раније, такође, забиљежен

пад од 15 одсто. Двије трећине

кривичних дјела почине старији

малољетници (16 до 18 година

старости), а једну трећину малољетници

старости од 14 до 16 година.

Малољетници у Републици Српској годишње изврше око 700 кривич-

них дјела, а у протекле три године забиљежен је благи пад мало-

љетничке делинквенције, истакнуто је у Бањалуци на промоцији "Плана

превентивних активности на спречавању и сузбијању малољетничке де-

линквенције у основним и средњим школама на подручју РС" које спроводи

МУП РС.

ПРЕДСТАВНИЦИ УПРАВЕ У ГОСТИМА НА ОБН ТЕЛЕВИЗИЈИ

Представнице наше Управе су

презентовањем обуке и образовања

полицијских службеница и излагањем

личних искустава осликале позитиван

приступ и допринос МУП-а РС и Управе

повећању заступљености и јачању улоге

жена у полицији.

Дана 1. 2. 2011, представници

Управе за полицијско образо-

вање, инспектор за предмет Кримина-

листика, кадеткиње ПА и

студенткиње ВШУП-а биле су гости

ОБН телевизије, у емисији Дејана ток

шоу. Тема емисије „Јачи, бржи, бољи„

афирмисала је заступљеност и улогу

жена у полицији.
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КАДЕТИ ЈЕДИНИЦЕ ЗА ОСНОВНУ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКУ ОБУКУ – ПА 
НА ЕКО РЕГАТИ ВРБАС 2011.

Усклопу ваннаставних активно-

сти и плана рада Полицијске

академије, а у сарадњи са Специјалном

јединицом полиције МУП-а РС и Кајак

Канујинг клубом Врбас,  кадети Поли-

цијске академије су 9. 6. 2011. реали-

зовали Еко регату Врбас 2011. 

Циљ еко регате је био да се на дио-

ници од ушћа ријеке Крупе до аде у Ка-

рановцу уклони лакши технички отпад

са обала наше крајишке љепотице,

нашег Врбаса, и на тај начин утиче на

свјест о значају заштите животне сре-

дине и екологији. 

Акција је била изузетно успјешна: на

опште задовољство учесника, уклоњена

је одређена количина отпада и на тај

начин је дат допринос очувању природ-

них љепота Републике Српске.

Спортске активности

УЧЕСТВОВАЊЕ КАДЕТА 2. КЛАСЕ ОСНОВНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ ОБУКЕ ПРВОГ
НИВОА ЗА ПРИПАДНИКЕ СПЕЦИЈАЛНЕ ЈЕДИНИЦЕ ПОЛИЦИЈЕ НА СПОРТСКИМ

ИГРАМА У ВОДИ ''ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА'' НА БАЗЕНУ ''АКВАНА'' У БАЊАЛУЦИ

Дана 22. и 23. 6. у Бањалуци су, на

базену ''Аквана'', одржане

спортске игре у води под називом

''Игре без граница''. На њима су уче-

ствовали и кадети 2. класе основне

полицијске обуке првог нивоа за при-

паднике СЈП. 

Кадети су се такмичили у три тима.

Тим кадета 2. класе и студената Високе

школе унутрашњих послова Бања Лука

под називом ''Фантоми'', у саставу Горан

Јањуз, Бојан Петрушић, Милош Јовано-

вић, Миланка Ерић, Ивана Петровић и

Гордана Деспотовић, је  остварио одли-

чан резултат, освојивши друго мјесто и

пригодне награде. 

Игре су протекле у добром располо-

жењу и дружењу,а карактерисало их је

фер и спортско понашање.



 




