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ПОСЈЕТЕ ПРЕДСТАВНИКА УПРАВЕ ЗА 

ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

СРОДНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И 

УЧЕШЋЕ НА ЗНАЧАЈНИЈИМ 

СКУПОВИМА 

Учешће начелника Управе на годишњој 

конференцији „Међународног симпозијума 

руководилаца у полицији“ 

     У периоду од 5. до 10. 8. 2012. године 

начелник Управе за полицијско образовање 

др Миле Шикман учествовао је на 21. 

годишњој конференцији „Међународног 

симпозијума руководилаца у полицији 

(International Police Exsecutive Symposium – 

IPES) под називом ''Економски развој, 

оружано насиље и јавна безбједност''. Скуп је 

одржан у згради Уједињених нација у 

Њујорку, а домаћини конференције су били 

представници Програма Уједињених нација 

за економска и социјална питања. Циљ 

конференције јесте да олакша интеракцију и 

размјену идеја и мишљења о свим аспектима 

рада полиције. У раду конференције је 

учествовало више од 100 учесника из 

различитих земаља.  

     На конференцији је дискутовано о бројним 

темама, укључујући посебно сљедеће: 

полиција, јавна безбједност и улога цивилног 

друштва; одржива безбједност развијених 

земаља и земаља у развоју; полиција и НВО – 

практична истраживања и међусобни однос; 

друштвени услови и криминал; родно насиље 

и насиље међу младима. Дневни ред је 

структурисан тако да подстиче дијалог у 

формалном и неформалном контексту. Поред 

наведеног радног дијела, учешће на 

конференцији је обухватало и друштвене 

активности, које су укључивале и 

презентацију Генералне скупштине 

Уједињених нација, Савјета безбједности 

Уједињених нација, као и Полицијске 

академије града Њујорка.  

     Начелник Управе за полицијско 

образовање, поред учешћа у радном дијелу 

конференције, искористио је прилику да 

представи полицијско образовање у 

Републици Српској, те да разговара о 

успостављању сарадње са сродним 

институцијама из свијета.  

     Међународни симпозијум руководилаца у 

полицији (IPES) је непрофитна образовна 

корпорација основана 1994. године у Њујорку 

од стране др Дилипа Дасе (Dilip K. Das, 

Ph.D.). Основни циљ ове корпорације је 

међународна и интердисциплинарна размјена 

искустава и знања истраживача и практичара 

из области полицијског рада. Главна 

активност је организовање Годишње 

конференције о конкретним питањима од 

значаја за полицијску професију, на којој се 

окупљају министри унутрашњих послова и 

правде, полицијски комесари и шефови, 

чланови академске заједнице, представници 

реномираних свјетских институција, те многи 

истакнути криминалисти  из преко 60 земаља. 

До сада су годишње конференције одржане у 

Сјеверној и Јужној Америци, Европи и Азији.  

Учешће начелника Управе на савјетовању 

Српског удружења за кривичноправну теорију 

и праксу 

     Начелник Управе за полицијско 

образовање Миле Шикман je у периоду 19–

22. 9. 2012. године учествовао на редовном 

годишњем савјетовању Српског удружења за 

кривичноправну теорију и праксу. 

Савјетовање, одржано на Златибору, окупило 

је више од 300 учесника, укључујући судије, 

тужиоце, адвокате и представнике академске 

заједнице. У раду скупa су, поред тога, 

учествовали и еминентни стручњаци из 

Србије и иностранства који су се бавили 

разматрањем великог броја дилема које је 

пред стручну јавност изнио нови Закон о 

кривичном поступку. Говорило се и о 

материјалном кривичном законодавству, с 
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посебним освртом на малољетничку 

делинквенцију. 

     Начелник Шикман представио је 

досадашња искуства у примјени посебних 

истражних радњи у Републици Српској и 

БиХ. 

Учешће на конференцији International Balkan 

Countries Women & Business Conference 

     Jеданаестог и дванаестог октобра 2012. 

године у Бањој Луци је одржанa трећа 

међународна конференција под називом 3
rd

 

International Balkan Countries Women & 

Business Conference, о теми Corporate Social 

Responsibility & Women.  

     Конференцију су организовали 

Паневропски универзитет Апеирон из Бање 

Луке, затим St. Kliment Ohridski University – 

из Битоља и International Women And Business 

Group.  

      У раду Конференције учествовала је 

Николина Грбић-Павловић, мр, асистенткиња 

са Високе школе унутрашњих послова, која је 

за ову прилику припремила рад под називом 

Women in Police. 

 

Учешће професора и асистената ВШУП-а на 

''Октобарским правничким данима'' 

     Дванаестог и тринаестог октобра 2012. 

године у Бањој Луци је одржано девето 

савјетовање под називом „Октобарски 

правнички дани“, с темом „Изградња и 

функционисање правног система“. 

Савјетовање су организовали Удружење 

правника Републике Српске, Правни 

факултет Универзитета у Бањој Луци и 

Правни факултет Универзитета у Источном 

Сарајеву. Суорганизатори овогодишњег 

савјетовања су Адвокатска комора Републике 

Српске, Нотарска комора Републике Српске и 

Центар за едукацију судија и тужилаца 

Републике Српске. Генерални покровитељ 

савјетовања је Влада Републике Српске. 

Свечаном отварању деветог савјетовања 

„Октобарски правнички дани“ присуствовали 

су директор полиције Гојко Васић, начелник 

Управе за полицијско образовање Миле 

Шикман и директор Високе школе 

унутрашњих послова Горан Амиџић. У 

дводневном раду савјетовања учестовали су 

професори и асистенти Високе школе 

унутрашњих послова, као и други радници 

МУП РС и Управе за полицијско образовање. 

     Током дводневног рада, поред уводних 

излагања, поднијет је велики број реферата с 

веома актуелним називима, а одржане су и 

многобројне дискусије, као и промоције 

књига. На пленарној сједници другог дана 

савјетовања усвојен је завршни документ, 

који садржи препоруке и закључке деветих 

„Октобарских правничких дана“. 
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Студијска посјета Академији за официре 

Цивилне гарде у Краљевини Шпанији 

     У периоду 15–19. 10. 2012. године 

начелник Управе за полицијско образовање 

Миле Шикман, заједно са начелником 

Службе министра унутрашњих послова 

Стевом Иветићем и инспектором у Одјељењу 

за међународне односе Јеленом Вигњевић, 

боравио је у студијској посјети Академији за 

официре Цивилне гарде (жандармерије) у 

Краљевини Шпанији. Том приликом је наша 

делегација посјетила сједиште Цивилне гарде 

у Мадриду, гдје се упознала са системом 

полицијског образовања у Шпанији. Након 

тога уприличена је и посјета Академији за 

официре Цивилне гарде у Аранхуезу и 

Центру за гардисте у Ел Ескоријалу, каи и 

обилазак историјске резиденције краља 

Шпаније у Ел Ескоријалу и Аранхуезу, као и 

музеја у Мадриду. 

     Директор Академије, пуковник Анхело 

Гарсија, презентовао је организацију и 

надлежност Академије за официре Цивилне 

гарде, систем образовања и обуке, 

истраживања, међународну сарадњу, 

укључујући и сарадњу са ЦЕПОЛ-ом, 

ФРОНТЕКС-ом, ТАЈЕКС-ом и др. Након тога 

организован је обилазак просторија и опреме 

која се користи у образовању и обуци 

гардиста. Поред тога разговарано је и о 

могућностима продубљивања сарадње 

Академије за официре Цивилне гарде и 

Управе за полицијско образовање, као и о 

потписивању споразума о сарадњи. 

      Академија за официре Цивилне гарде је 

образовни центар задужен за обуку будућих 

официра Цивилне гарде Краљевине Шпаније 

(жандармерија). На Академији се реализује 

високи студиј који укључује трећу, четврту и 

пету годину високог образовања, након 

завршене прве двије године на Војној 

академији у Сарагоси. Поред тога, реализује 

се и виши студиј у трајању од двије школске 

академске године. На Академији се реализују 

и друге врсте стручног усавршавања, обуке и 

курсева, укључујући и ЦЕПОЛ-ове семинаре, 

као и друге међународне семинаре.  

     Академија је основана 1950. године. 

Учешће начелника Управе за полицијско 

образовање на међународној конференцији у 

Марибору 

     У периоду 26–30. 11. 2012. године 

начелник Управе за полицијско образовање 

Миле Шикман учествовао је на 5. 

међународној конференцији ''Изазови борби 

против тероризма у земљама Југоисточне 

Европе'', која је одржана у Марибору, 

Словенија. Главна тема конференције била је 

''Управљање посљедицама терористичких 

аката – ефикасност и координација'', чије је 

разматрање имало за циљ: стицање нових 

знања и искустава у вези са предметом; 

међусобну размјену ставова и пренос добре 

праксе; умрежавање различитих стручњака из 

академских и практичних области рада 

којима се обезбеђују контакти, а који су 

неопходни за сузбијање тероризма и 

управљање ризицима који се односе на 

ублажавање посљедица терористичких аката. 

     Поред начелника Шикмана, у име 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске на Конференцији је 

учествовао и Владо Јованић, начелник 

Јединице за професионалне стандарде, који је 

презентовао тему: ''Поступање полиције 
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након терористичког напада''. На 

конференцији су учествовали представници 

28 земаља и свих значајнијих међународних 

организација, укључујући УН, ЕУ, НАТО, 

ОЕБС, као и неколико других регионалних 

организација као што је RACVIAC и др. 

     Конференцију су организовали Институт 

за корпоративну безбједност из Љубљане и 

Центар за цивилно-војне односе Београд. 
 

Студијска посјета  

Факултету за безбједност у Скопљу 
       

     У периоду од 7. до 9. 12. 2012. године 

реализована је студијска посјета радника 

Управе за полицијско образовање и студената 

Високе школе унутрашњих послова 

Факултету за безбједност у Скопљу 

(Република Македонија). 

      У студијској посјети су били и радници и 

студенти Криминалистичко-полицијске 

академије Београд. 

      У оквиру ове посјете била су 

организована и спортска надметања 

студената Факултета за безбједност Скопље, 

Криминалистичко-полицијске академије 

Београд и Високе школе унутрашњих послова 

Бања Лука. Такмичење се одвијало у 

сљедећим дисциплинама: мали фудбал, 

баскет и гађање paintball пиштољима. 

     Након спортског такмичења, домаћини су 

обезбиједили обилазак града панорамским 

аутобусом, уз пратњу водича, као и вожњу 

жичаром и посјету Миленијумском крсту на 

врху Водно. 
     На крају дружења, на свечаној вечери су 

учесницима у спортским надметањима уручена 

признања за остварене резултате. 

     Посјета је била у сваком погледу 

успјешна, на задовољство домаћина – 

организатора, а нарочито њихових гостију. 
 

ПОСЈЕТЕ СТРАНИХ ДИПЛОМАТА И 

ПРЕДСТАВНИКА СРОДНИХ 

ИНСТИТУЦИЈА УПРАВИ ЗА 

ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

Експертска мисија – радионица 

''Превенција криминалитета и тероризма кроз 

криминалистичке анализе'' 
 

     Дана 29. 10. 2012. године у Управи за 

полицијско образовање почела је дводневна 

Експертска мисија – радионица под називом 

''Превенција криминалитета и тероризма кроз 

криминалистичке анализе''. 

     Радионици је присуствовало десет 

припадника МУП-а РС, док су предавачи 

били експерти Полицијске академије Пољске. 

Организатор радионице је МУП РС, а она је 

изведена уз подршку TAЈEКС-a Европске 

комисије, као и у сарадњи са Полицијом 

Пољске – на основу споразума који је 

потписан између МУП-а РС и Полицијске 

академије у Пољској. 

     Циљ радионице је побољшање метода рада 

у области анализа криминалистичких 

података, а главне теме су биле стратешка и 

обавјештајна криминалистичка анализа, уз 

сугестије и смјернице за израду новог 

правилника о систему крим-анализа. 
 

Посјета аташеа за унутрашњу безбједност 

амбасаде Француске у БиХ 
 

     Дана 20. 12. 2012. године Управу за 

полицијско образовање је посјетио пуковник 

Eric Emeraux, аташе за унутрашњу 

безбједност француске амбасаде у БиХ.  
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      Начелник управе Миле Шикман је госту 

представио дјелокруг рада и активности 

Управе, као и активности Високе школе 

унутрашњих послова и Јединице за основну 

обуку – Полицијске академије, након чега су 

заједно обишли просторије Управе.  

     Том приликом су разговарали о 

могућностима сарадње.  

 

СЕМИНАРИ 

Семинар „Финансијске истраге и одузимање 

имовине стечене извршењем кривичног дјела“ 

     У Управи за полицијско образовање је 3. 

јула 2012. почео с радом дводневни семинар 

под називом „Финансијске истраге и 

одузимање имовине стечене извршењем 

кривичног дјела“. Међу предавачима су, 

поред компетентних радника Министарства и 

еминентних професора, били и: тужилац 

Специјалног тужилаштва Републике Српске, 

судија Врховног суда Републике Српске, 

судија Апелационог суда из Београда, те 

потпредсједник Уставног суда Босне и 

Херцеговине.  

     Циљ семинара, намијењеног превасходно 

радницима Управе криминалистичке 

полиције, јесте јачање капацитета 

Министарства за финансијске истраге 

усвајањем знања и вјештина, ставова и 

понашања потребних за руковођење 

сложеним и међународним финансијским 

истрагама. 

Семинар ''Спречавање и сузбијање 

организованог криминалитета'' 

     Дана 6. 9. 2012. године, у просторијама 

Управе за полицијско образовање почео је 

дводневни семинар о теми „Спречавање и 

сузбијање организованог криминала“. 

     На отварању семинара присутнима се 

обратио начелник Управе за полицијско 

образовање Миле Шикман, истакавши 

озбиљност проблема спречавања и сузбијања 

организованог криминалитета, његово 

појмовно и законско одређење, те битне 

карактеристике. Шикман је такође говорио о 

званичним ставовима Европске уније о 

организованом криминалитету и битним 

одредницама УН у вези с овим проблемом.  

     У току семинара учесници су могли да се 

упознају с практичним проблемима и 

потешкоћама при откривању и доказивању 

кривичних дјела организованог 

криминалитета, криминалистичким 

аспектима доказивања организованог 

криминалитета, с освртом на финансијске 

истраге, те с међународним правним 

оквирима супротстављања организованом 

криминалитету. 

     О теми „Организација и функционисање 

криминалног тржишта и доминантни модели 

криминалних организација“ говорио је проф. 



  

6 
 

др Горан Бошковић са Криминалистичко-

полицијске академије из Београда. 

     Семинару су присуствовали инспектори 

Управе криминалистичке полиције, 

инспектори за криминалистичку групу 

предмета са Високе школе унутрашњих 

послова, те инспектори центара јавне 

безбједности Бања Лука, Добој, Источно 

Сарајево и Требиње. 

Семинар ''Супротстављање тероризму'' 

     Дана 27. и 28. 11. 2012. године, у 

организацији Високе шоле унутрашњих 

послова, у Управи за полицијско образовање 

је одржан семинар под називом 

''Супротстављање тероризму''.  

      Предавачи на семинару су били професор 

Високе школе унутрашњих послова мр 

Желимир Шкрбић; Дражен Вишњић, 

начелник Одјељења за високотехнолошки 

криминалитет, и Небојша Тонковић, 

начелник Јединице за борбу против 

тероризма, екстремизма, ратних злочина и КД 

по међународном хуманитарном праву – из 

Управе криминалистичке полиције, те мр 

Слободан Радуљ и Синиша Ђукић из других 

безбједносних институција.  

     Теме семинара су биле: ''Унутрашњи 

изазови, ризици и безбједносне пријетње у 

БиХ'', ''Бијели муџахедини – бијела Ал 

Каида'', ''Депортовање страних држављана'', 

''Унутрашњи обавјештајни рад – рад на 

откривању безбједносних пријетњи 

тероризмом'', ''Процесуирање терориста и 

изречене пресуде'', ''Кибернетички 

тероризам'', ''МУП РС у супротстављању 

тероризму''... 

      Предавању су присуствовали припадници 

Специјалне јединице полиције, Управе 

полиције, ЦЈБ Бања Лука, ЦЈБ Добој, ЦЈБ 

Бијељина, ЦЈБ Источно Сарајево, ЦЈБ 

Требиње, као и студенти Високе школе 

унутрашњих послова Бања Лука. 

 

КУРСЕВИ 

 
„Курс за менторе-полицајце“ 

 

     Дана 2. 7. 2012. године, у Управи за 

полицијско образовање, почела је реализација 

„Курса за менторе-полицајце“. Курс је, у 

складу с потребама Министарства, 

организован по други пут ове годин,е за 15 

полазника, у трајању од двије седмице. Циљ 

му је оспособљавање ментора-полицајаца (да 

усвоје нове информације и прошире 

постојеће знање, прихвате нову методологију 

едукације кадета Полицијске академије и 

преузму пуну одговорност за правилан развој 

кадета током практичног дијела обуке, који се 

реализује у полицијским станицама) за 

спровођење практичне обуке кадета у 

полицијским станицама који похађају 

Основну полицијску обуку првог нивоа у 

Јединици за основну обуку – Полицијској 

академији. 

     Током трајања курса, полазницима је 

представљен концепт предметно-модуларне 

наставе која се изводи за едукацију кадета 

основне полицијске обуке првог нивоа на 

Полицијској академији, као и вјештине и 

ставови, те исходи које би кадети требали 

практично да примијене по окончању обуке. 
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Курс ''Безбједносно планирање великих 

догађаја/скупова'' 

     Дана 11. 9. 2012. године, у просторијама 

Управе за полицијско образовање почео је 

курс о теми „Безбједносно планирање 

великих догађаја/скупова“, који је 

организовало Министарство унутрашњих 

послова Републике Српске у сарадњи са 

Међународним програмом помоћи у 

криминалистичкој обуци – ICITAP – 

Министарства правосуђа САД. 

   
     На почетку курса присутнима се обратио 

начелник Управе за полицијско образовање 

Миле Шикман, указујући на значај одабране 

теме, и истичући да ће проблем обезбјеђења 

великих скупова у будућности бити доста 

актуелан, те да ће знања која буду усвојили 

учесници курса свакако утицати на квалитет 

њиховог рада. Начелник Управе је 

искористио прилику да се захвали 

представницима ICITAP-а на дугогодишњој 

успјешној сарадњи са Министарством 

унутрашњих послова Републике Српске, те 

изразио очекивање да ће се та сарадња 

наставити. 

     Након тога учесницима курса се обратио 

Роберт Мајерс (Robert Myers), координатор за 

обуку при ICITAP-у, указујући на циљ курса, 

као и на значај наставка успјешне сарадње 

између МУП-а РС и ICITAP-а. 

     Предавачи на курсу су били виши 

извршни савјетник за организацију SIPA 

Мајкл Рајс (Michael Rice) и асистент Никола 

Кујача. Господин Рајс је истакао да је сврха 

овога курса упознавање студената са 

најновијим методама које се користе у САД, а 

које су развијене с циљем обезбјеђења 

високоризичних скупова и заштите ВИП 

личности 

     Учесници курса су били студенти IV 

године Високе школе унутрашњих посова, 

полицијског и криминалистичког смјера. 

      Курс је трајао четири дана, 11–14. 

септембра 2012. године, а реализовао се 

свакодневно од 9.00 до 17.00 часова. 

 

 

 

Курс за инструкторе ватрене обуке 

припадника МУП-а РС 

     Дана 17. 9. 2012. године у Управи за 

полицијско образовање почео је Курс за 

инструкторе ватрене обуке за полицијске 

службенике МУП-а Републике Српске. 

     Циљ курса је теоријско и практично 

оспособљавање радника Министарства 

унутрашњих послова – инструктора ватрене 

обуке, који ће у полицијским станицама и 

другим организационом јединицама МУП-а 

РС стечено знање и вјештине преносити на 

остале припаднике полиције. 

 



  

8 
 

Курс ''Експлозиви и употреба експлозива 

за савладавање препрека'' 

     Дана 24. 9. 2012. године у Управи за 

полицијско образовање почео је Курс под 

називом ''Експлозиви и употреба експлозива 

за савладавање препрека''. Курс је трајао до 5. 

10. 2012. 

     Циљ курса је оспособити полицијске 

службенике Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске – прије свега 

раднике Управе полиције и припаднике 

Специјалне јединице полиције – да схвате 

карактеристике опасних материја и средстава, 

као и да стекну неопходна знања и вјештине 

за практично поступање с опасним 

материјама, приликом њихове употребе или 

безбједног неутралисања 

 

Курс прве помоћи за припаднике МУП-а 

РС 

     У периоду од 19. до 23. 11. 2012. године у 

Управи за полицијско образовање је одржан 

курс прве помоћи за раднике Управе 

полиције и Управе за полицијско образовање. 

     Циљ курса "Прва помоћ" је оспособити 

полазнике за самостално, стручно и 

професионално пружање прве помоћи и 

поступање са жртвом код било које 

изненадне болести или повреде, прије 

доласка квалификованог медицинског 

особља. 

ДРУГИ ВИДОВИ ОБУКЕ 

Предавање о теми ''Безбједносна процјена и 

план обезбјеђења одређених личности'' 

 

     Дана 30. 10. 2012. године, у оквиру 

реализације вјежби из предмета ''Обезбјеђење 

и заштита личности и објеката'', за студенте 

полицијског смјера IV године Високе школе 

унутрашњих послова организовано је 

предавање о теми ''Безбједносна процјена и 

план обезбјеђења одређених личности''. 

      Предавање је одржао Бојан Врачар, 

инспектор у Јединици полиције за послове 

обезбјеђења личности и објеката. 

       Циљ предавања јесте да се студенти 

упознају с практичним поступањем 

припадника МУП-а РС у вези са планирањем 

и реализацијом обезбјеђења одређених 

личности, односно у вези са сачињавањем 

безбједносне процјене и плана обезбјеђења. 

Практична знања која студенти усвоје, 

свакако ће допринијети квалитету њиховог 

будућег рада. 

 
Научна конференција ''Kриминалистичко-

кривичнопроцесне карактеристике истраге 

према ЗКП-у'' 

 

     Директор полиције Републике Српске 

Гојко Васић отвориo je 2. новембра 2012. у 

Бањој Луци дводневну научну конференцију 

''Криминалистичко-кривичнопроцесне 
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карактеристике истрага према Закону о 

кривичном поступку у протеклој деценији''. 

     Захваљујући примјени новог Закона о 

кривичном поступку, у Републици Српској 

се, процентуално, процесуира далеко већи 

број кривичних дјела организованог 

криминала него у периоду важења 

претходног закона – рекао је директор Васић, 

те истакао да је десет година примјене овог 

Закона обиљежено одређеним напретком који 

је омогућио да се рад полиције и тужилаштва 

Српске дигне на знатно виши ниво.  

     "Ова врста законодавства омогућила нам је 

успјешнију борбу против одређених облика 

криминалитета којима раније полиција и 

тужилаштво практично скоро нису могли 

ништа", рекао је директор Васић, 

прецизирајући да се то посебно односи на 

област организованог криминалитета, 

кријумчарења дрога и оружја, кријумчарења 

и трговине људима. Он је подсјетио да је 

примјеном новог закона о кривичном 

поступку, односно кривично-процесног 

законодавства, у БиХ дошло до промјене 

концепта истраге, односно са судског се 

прешло на тужилачки концепт.  

     "Потребно је да из Закона о кривичном 

поступку извучемо максимум, односно да 

што више поједноставимо и појефтинимо 

кривичноправни процес, а да, с друге стране, 

имамо виши ниво права, правде и слободе 

наших грађана", истакао је директор Васић, 

закључујући да је у том циљу потребна 

снажна међународна сарадња, како у 

извођењу оперативних акција полиције, тако 

и у научној размјени.  

     Предсједник Управног одбора 

Интернационалне асоцијације криминалиста 

са сједиштем у Бањој Луци Миле Матијевић 

рекао је да је овај научни скуп прилика да се 

у два дана криминалистика афирмише као 

наука, али и као пракса.  

     Начелник Управе за полицијско 

образовање МУП-а Републике Српске Миле 

Шикман рекао је да је циљ конференције да 

се дискутује о проблемима који се појављују 

у поступању полиције и тужилаштва у 

истрази, те о њиховој сарадњу у истрази.  

     Конференција је одржана у просторијама 

Управе за полицијско образовање МУП-а РС, 

а у организацији Интернационалне 

асоцијације криминалиста и Високе школе 

унутрашњих послова. Учесници су били 

еминентни стручњаци из земље и региона: 

судије, тужиоци, адвокати и полицијски 

службеници. 

Предавање за студенте треће године Високе 

школе унутрашњих послова 

     Дана 20. 11. 2012. године, предавање за 

студенте треће године у оквиру наставног 

предмета Организовани криминалитет 

одржао је начелник Управе криминалистичке 

полиције у Министарству унутрашњих 

послова Републике Српске Зоран Мандић. 
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     Начелник Мандић је нагласио значајан 

утицај савремених научних и технолошких 

достигнућа у стварању нових појавних 

облика организованог криминалитета, али и у 

ширењу постојећих. 

     Своје излагање начелник је дијелом 

посветио и примјени одређених мјера и 

радњи у циљу спречавања и сузбијања ове 

друштвено опасне појаве. Нарочито је 

истакао примјену посебних истражних 

радњи, њихову законску оправданост, 

тактику примјене и др. 

      Начелник Мандић је указао студентима на 

значај оперативних веза када је ријеч о борби 

против организованог криминала, на 

специфичности ангажовања сарадника и 

информаната, мотиве сарадника, начин 

сарадње с њима, престанак и прекид 

сарадничког односа, као и заштиту 

сарадника. 

      Постављајући питања студенти су могли 

да сазнају више о сарадњи тужилаштва и 

полиције у току истраге, начину заштите 

сарадничког односа, као и о најчешћим 

видовима накнаде коју траже ангажовани 

сарадници. 

     Предавању су присуствовали предметни 

наставник доц. др Миле Шикман и асистент 

Невена Ракић. 

 

Округли сто о теми ''Вршњачко насиље'' 

      Двадесет другог и двадесет трећег 

новембра 2012, поводом обиљежавања Дана 

Високе школе унутрашњих послова, Управа 

за полицијско образовање је у сарадњи са 

Ханс Зајдел фондацијом организовала 

округли сто о теми ''Вршњачко насиље'' у 

ЗТЦ Бања Врућица, Хотел Кардиал, у 

Теслићу.  

     Округли сто отворили су начелник Управе 

за полицијско образовање Миле Шикман и 

Луц Кобер, руководилац пројекта Ханс Зајдел 

фондације. 

     У раду округлог стола учешће су узели 

излагачи из Високе школе унутрашњих 

послова и Полицијске академије, Управе 

полиције, Агенције за управљање нелегално 

стеченом имовином, ЦЈБ Добој, а посебан 

значај овој теми дала је госпођа Нада 

Граховац, омбудсман за дјецу РС. На овом 

округлом столу поднесен је укупно 21 

реферат. 

      Треба истаћи да су усвојени значајни 

закључци и препоруке у циљу превенције и 

сузбијања ове негативне друштвене појаве: 
 

      ЗАКЉУЧЦИ  
 

     По угледу на Србију, неопходно је 

донијети План о сузбијању вршњачког 

насиља, а требало би контактирати и са 

UNICEF-ом у погледу покретања и 

реализације пројекта “Школа без насиља“ 

који се већ проводи у Србији, Хрватској и 

Црној Гори.  

     Неопходно је да се на нивоу Владе 

Републике Српске донесе додатни Протокол 

о сузбијању вршњачког насиља, за чију 

реализацију ће бити задужен шири круг 

субјеката, а не само три министарства.  

     Резултати емпиријског истраживања 

указали су на етиологију и феноменологију 

вршњачког насиља, и понудили су одређене 

одговоре у вези с овом појавом. Ти резултати 
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су показали да постоји и недовољна 

информисаност школског особља о овој 

појави, те указују на потребу њеног даљег 

континуираног истраживања.  

     У нареденим истраживањима, а на основу 

смјереница које су настале као резултат 

пројекта „Вршњачко насиље“, неопходно је 

продубљивати ниво научних сазнања у 

погледу свих релевантних чинилаца везаних 

за појаву вршњачког насиља.  
 

     ПРЕПОРУКЕ  
 

     Интензивирати активности на примјени 

Протокола о поступању у случајевима 

вршњачког насиља међу дјецом и младима у 

образовном систему Републике Српске, на тај 

начин да се он учини доступнијим 

ученицима, наставном особљу, родитељима, 

полицијским службеницима и другим 

заинтересованим субјектима.  

     Изградити механизме праћења појаве 

вршњачког насиља, односно његовог 

евидентирања (кроз образац пријаве догађаја) 

и анализирања на основу битних показатеља:  

 појавних облика,  

 карактеристика насилника,  

 карактеристика жртве,  

 утицаја средине,  

 трендова кретања,  

 начина поступања појединаца и 

институција и сл.  

     Побољшати координацију и сарадњу 

релевантних институција у погледу 

превентивног дјеловања на појаву вршњачког 

насиља, с посебним акцентом на учешћу 

ученика у овим активностима.  

     Усвојити одговарајуће програме 

корективног дјеловања на појаву вршњачког 

насиља.  

     Иницирати увођење SOS телефона.  

     Прецизирати дефиницију вршњачког 

насиља.  

     Обезбиједити транспарентност 

информација о стратегијама, политикама, 

плановима, предузетим активностима и 

резултатима конкретних активности, као и 

транспарентност правних докумената из ове 

области.  

     Покренути конкретне програме стручне 

едукације ученика, родитеља, наставног 

особља и других релевантних субјекта у 

погледу мијењања постојећих ставова, а који 

се односе на препознавање ове појаве и 

адекватно реаговање на њу.  

     Прилагодити будуће програме поступања 

у погледу превенције и репресије вршњачког 

насиља у односу на специфичности 

појединих појавних облика и карактеристика 

извршилаца оваквих понашања.  

     Наведени програми треба да одговарају 

локалним друштвеним, историјским и другим 

специфичностима, уважавајући друштвени 

стандард, материјални статус, као и традицију 

дате средине  

 

Предавање о опојним дрогама за кадете 

Полицијске академије 

 

     У складу са Наставним планом и 

програмом основне полицијске обуке I нивоа 

за кадете XVI класе и за кадете III класе за 

припаднике Специјалне јединице полиције у 

Јединици за основну обуку – Полицијској 

академији, дана 29. 11. 2012. године у 

амфитеатру Управе за полицијско образовање 

одржана је презентација и предавање из 

модуларне јединице ''Злоупотреба опојних 

дрога'' модула Сузбијање криминалитета. 

      Предавање и презентацију је одржао 

инспектор криминалистичке полиције УКП-а 

МУП-а РС Оливије Зимоња. 
      Том приликом су полазницима, између 

осталог, изнесене основне карактеристике 

најзаступљенијих опојних дрога које се код нас 

срећу у свакодневним активностима полиције, као 

и релевантна безбједносна, полицијска и 

криминалистичка правила поступања у 

пословима сузбијања злоупотребе опојних дрога. 

Такође, кадетима су показани и узорци опојних 

дрога. 
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Завршена информатичка обука 

припадника МУП-а РС 

 

     Закључно с јулом 2012. информатичко 

оспособљавање успјешно је завршило 3.678 

припадника Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске, а с обзиром на то 

да су неки радници већ имали одређени ниво 

информатичког знања, министар Станислав 

Чађо је закључио да се данас може рећи да су 

сви припадници МУП-а Републике Српске 

информатички оспособљени за рад с новим 

технологијама. Министар унутрашњих 

послова Републике Српске посјетио је 18. 

јула један од центара за обуку у Високој 

школи унутрашњих послова у Бањој Луци 

како би честитао полазницима на успјешно 

завршеној обуци. „Информатичко знање је 

неопходно јер ће МУП у будућности 

прелазити на савремене облике комуникације 

и уопште управљања процесима“, рекао је 

министар Чађо новинарима приликом посјете 

једном од мјеста на којима је реализована 

обука припадника МУП-а.  

     Он је додао да је обука из информатичког 

описмењавања у претходних годину и по 

дана проведена с циљем да сви припадници 

МУП-а стекну основна знања и буду 

оспособљени за рад на рачунару. Према 

његовим ријечима, обука је вршена на 

простору цијеле Републике Српске, тако да су 

овлаштене институције обучиле један број 

инструктора-радника МУП-а, како би они 

даље обучавали своје радне колеге за рад на 

рачунару.  

     Један од полазника обуке, Зоран Кнежевић 

из Бање Луке, рекао је да у МУП-у ради 

двадесетак година, да му није било тешко да 

заврши информатичку обуку, те да је ова 

обука чак понудила више знања него што је 

тренутно потребно једном полицајцу за рад 

на терену.  

     „Од свакодневног издавања прекршајних 

налога, легитимисања лица, контролисања 

возила, све се ради уз помоћ рачунара. 

Незамисливо је да полицајац узме неки 

податак на терену, а да га не зна унијети у 

базу података“, додао је Кнежевић.  

      Обуку су реализовале Управа за 

информационо-комуникационе технологије и 

Управа за полицијско образовање. 

 

Обука припадника полицијских станица за 

безбједност саобраћаја у пружању хитне 

медицинске помоћи 

 

     Дана 10. 9. 2012. године Министарство 

унутрашњих послова Републике Српске у 

сарадњи с Министарством здравља и 

социјалне заштите почело је активности у 

циљу спровођења обуке полицијских 

службеника полицијских станица за 

безбједност саобраћаја МУП-а Републике 

Српске у знањима и вјештинама пружања 

хитне медицинске помоћи унесрећеним, 

повријеђеним и обољелим с којима они 

долазе у контакт приликом обављања својих 

свакодневних послова и задатака.  

     Обука је вршена у просторијама Службе за 

хитну медицинску помоћ у Бањој Луци, а 

координацију наведених активности вршиле 

су Управа за полицијско образовање и 

Управа полиције.  

     Обука је, у складу с програмом, трајала 3 

дана. 
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

 

Пријем на редовне студије – прва година – 

у академској 2012/2013. години 

 

     На прву годину редовних студија Високе 

школе унутрашњих послова у академској 

2012/2013. години, на основу ранг-листе 

формиране по окончању пријемног испита, 

уписана су 42 студента, и то 30 студената 

мушког и 5 женског пола, у складу с бројем 

назначеним у конкурсу, те додатно 7 

кандидата мушког пола из категорије дјеце 

погинулих бораца Војске Републике Српске. 

 

Почетак наставе на Високој школи 

унутрашњих послова 

 

     Настава у зимском семестру школске 

2012/2013. године за студенте свих година 

студија почела је 1. октобра 2012. године.  

     Тим поводом је директор Високе школе 

унутрашњих послова Горан Амиџић одржао 

састанак са студентима прве године, којем је 

присуствовао и координатор за студенте прве 

године мр Гојко Шетка. 

     У свом првом обраћању директор је 

изразио студентима добродошлицу и 

пожелио им успјех у школовању.  

      Поред ријечи добродошлице, директор је 

студенте упознао и с начином студирања на 

Високој школи унутрашњих послова, с 

њиховим правима и обавезама, начином и 

обавезом похађања наставе, начином 

опхођења и понашања (како за вријеме 

наставе, тако и за вријеме боравка у Управи 

за полицијско образовање), те осталим 

појединостима везаним за студирање у 

Високој школи унутрашњих послова, а које 

би студенте ове образовне институције 

требало да чине чине посебним у односу на 

друге високошколске образовне установе. 

 

 

Акција добровољног давања крви 
 

     Дана 8. 8. 2012. године Министарство 

унутрашњих послова Републике Српске је 

организовало акцију добровољног давања крви. 

Позиву за акцију су се одазвали и радници 

Управе за полицијско образовање, те су тако 

властитим учешћем дали допринос овој хуманој 

акцији.  
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Дан отворених врата у Управи за 

полицијско образовање 

 

     „Дан отворених врата“ у Управи за 

полицијско образовање је назив за већ 

традиционалну посјету дјеце бањалучких 

вртића и основних школа нашем колективу. 

     По други пут ове године Управа је 27. 

септембра отворила врата за наше мале 

суграђане с циљем да се унаприједи сарадња 

и дјеци приближи рад полиције и изгради 

неопходно повјерење у полицијско 

дјеловање. 

     У посјети су била дјеца из вртића „Бамби“, 

затим ученици трећих разреда Основне школе 

„Алекса Шантић“ и први пут дјеца из Завода 

др Мирослав Зотовић – Одјељење за 

хабитацију, рехабилитацију и школовање 

дјеце и омладине са сметњама локомоторних 

функција. 

     Госте је поздравио начелник Управе за 

полицијско образовење Миле Шикман и 

пожелио им добродошлицу и угодан боравак 

у нашим просторијама. Он је такође нагласио 

значај сарадње између Управе за полицијско 

образовање и бањалучких школа. 

     Дјеца су имала прилику да виде гдје се 

школују будући полицајци, какве су им 

учионице, средства која се користе у 

наставном процесу, кабинет Криминалистике 

с експонатима, музејску поставку, 

ситуациони стан, приказ самоодбране, 

полицијска возила и моторе. 

     У складу с узрастом и потребама дјеце, 

кадети Полицијске академије су полицијске 

активности покушали да дочарају кроз 

вјежбе, те су скупа с дјецом пробали и 

поновили све што су приказали. 

     Дружење с најмлађим гостима је наставак 

једне врсте сарадње која је остварена у 

претходним посјетама и у акцијама чишћења 

снијега у зимском периоду у којима су се 

кадети свесрдно ангажовали, па су дјеца из 

вртића и основне школе за своје домаћине 

припремила кратки програм с рецитацијама, 

пјесмама и гимнастичком тачком. 

     Задовољство посјетом су исказали и гости 

и домаћини и нагласили да с радошћу 

ишчекују нови сусрет. 

Пријем пензионисаних и посебно заслужних 

бивших радника код начелника Управе 

     Начелник Управе за полицијско 

образовање Миле Шикман, поводом 

обиљежавања двадесетогодишњице 

полицијског образовања у Министарству 

унутрашњих послова Републике Српске, 15. 

11. 2012. године организовао је пријем за 

пензионисане и посебно заслужне бивше 

раднике Управе. 

     Начелник Шикман је указао на значај 

полицијског образовања у Министарству 

унутрашњих послова, његову 

трансформацију у протеклих двадесет година, 

као и на све већу прогресију у погледу 

квалитета. 

     У складу с тим, начелник је уручио 

захвалнице проф. др Млађену Мандићу, 

проф. др Мили Матијевићу, мр Душану 

Роквићу и Срети Гајићу за њихов допринос 

формирању система полицијског образовања 

у МУП-у, као и за велики допринос његовом 
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очувању и подизању на висок ниво 

ефикасности. 

     У оквиру пријема, присутни радници су 

извршили обилазак просторија Управе за 

полицијско образовање – посјетили поставку 

музеја Управе, библиотеку, лабораторију и 

др. 

     Дружење је настављено уз свечани ручак у 

ресторану Управе за полицијско образовање. 

 

Двадесет година полицијског образовања у 

МУП-у РС и промоција дипломираних 

студената ВШУП-а 

 

      Дана 21. 11. 2012. године у Управи за 

полицијско образовање је одржана свечана 

академија посвећена 20. годишњици 

полицијској образовања у МУП-у РС, на којој 

су и промовисани дипломирани студенти 

Високе школе унутрашњих послова.  

     Три најбоља студента награђена су 

новчаном наградом и правом на обављање 

приправничког стажа у Центру јавне 

безбједности Бања Лука.  

     У оквиру свечаности, директор полиције 

РС Гојко Васић је за професионално вршење 

повјерених послова и задатака, упорност и 

храброст у расвјетљавању тешких кривичних 

дјела и предузимање потребних радњи у вези 

са другим безбједносним догађајима и 

пословима из дјелокруга свога рада, уручио 

Златни знак полиције Јединици за борбу 

против организованог криминалитета и 

корупције у Управи криминалистичке 

полиције, а Сребреним знаком полиције 

одликовани су: Одјељење криминалистичке 

полиције Сектора града Бања Лука у ЦЈБ 

Бања Лука, Станица јавне безбједности 

Приједор у ЦЈБ Бања Лука и Полицијска 

станица Сребреница у ЦЈБ Бијељина.  

      Начелник Управе за полицијско 

образовање МУП-а Републике Српске Миле 

Шикман истакао је да ова установа 

обиљежава 20 година постојања, а у том 

периоду је ишколовала кадрове који савјесно 

обављају своје послове широм Српске.  

     „Полицијско образовање у Српској 

прошло је различите фазе, а наши кадрови 

данас су спремни за борбу против свих 

видова криминала и корупције“, нагласио је 

Шикман. Уручујући дипломе за 133 свршена 

студента Високе школе унутрашњих послова, 

Шикман је рекао да ова високошколска 

установа, која је у саставу бањалучког 

Универзитета, ради према европским 

стандардима и да је модерно опремљена за 

наставни процес.  

      Академији су присуствовали чланови 

Владе Српске, челници МУП-а Српске, 

чланови Савјета министара БиХ, посланици 

Парламентарне скупштине БиХ, декани и 

професори бањалучког Универзитета... 

 

Захвалнице Јединици за основну обуку – 

Полицијској академији 

 

     Поводом обиљежавања Крсне славе 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске, а за посебан допринос 

раду Министарства, министар унутрашњих 

послова додијелио је Захвалницу Јединици за 

основну обуку – Полицијској академији. 

      Гендер центар – Центар за једнакост и 

равноправност полова, поводом 10. 

годишњице свога рада додијелио је 26. 

децембра 2012. Захвалницу Полицијској 

академији – за успјешну сарадњу и допринос 
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унапређењу равноправности жена и 

мушкараца у Републици Српској. 

ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ 

 

       У периоду 1. 7 – 31. 12. 2012. објављен је 

двоброј часописа „Безбједност, полиција, 

грађани“. 

 

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 

 

Спортско такмичење припадника МУП-а 

РС 

 

      Поводом двадесет година полицијског 

образовања и Дана Високе школе 

унутрашњих послова, 9. и 10. 11. 2012. 

године, у организацији Управе за полицијско 

образовање, на спортским теренима 

Раковачке баре, Атлетска дворана Факултета 

физичког васпитања и спорта, „Балон“ у 

Рамићима и Универзитетска спортска 

дворана у Бањој Луци, одржано је спортско 

такмичење радника МУП-а Републике Српске 

у стрељаштву, каратеу, џудоу, малом 

фудбалу, одбојци и баскету. 

      На такмичењу су учествовале сљедеће 

екипе: Управа полиције са својим 

унутрашњим организациониом јединицама, 

Управа криминалистичке полиције, Управа за 

информационо-комуникацијске технологије, 

Управа за полицијско образовање са својим 

унутрашњим организационим јединицама – 

Високом школом и Полицијском академијом, 

Специјална јединица полиције, ЦЈБ Добој, 

ЦЈБ Бијељина, ЦЈБ Источно Сарајево, ЦЈБ 

Требиње и ЦЈБ Бања Лука.  

 

На такмичењу су остварени сљедећи 

резултати: 

 

 
ОДБОЈКА 

1. Висока школа унутрашњих послова Бања Лука, 

2. ЦЈБ Бања Лука 

3. Полицијска академија Бања Лука 

 

     БАСКЕТ 

1. ЦЈБ Требиње 

2. ЦЈБ Бања Лука 

3. ЦЈБ Источно Сарајево 

 

ЏУДО 

1. Висока школа унутрашњих послова Бања Лука 

2. Специјална јединица полиције МУП-а РС 

3. ЦЈБ Источно Сарајево 

 

  КАРАТЕ 

1. ЦЈБ Бања Лука 

2. Висока школа унутрашњих послова Бања Лука, 

3. Специјална јединица полиције МУП-а РС 

 

     СТРЕЉАШТВО 

1. ЦЈБ Требиње 

2. ЦЈБ Бијељина 

3. ЦЈБ Источно Сарајево 

 

      МАЛИ ФУДБАЛ 

1. ЦЈБ Добој 

2. ЦЈБ Бијељина 

3. ЦЈБ Бања Лука 

  

     Укупни побједник овогодишњег спортског 

такмичења је екипа студената Високе школе 

унутрашњих послова Бања Лука. На другом 

мјесту је екипа Центра јавне безбједности 

Бања Лука, а на трећем екипа Центра јавне 

безбједности Требиње.  

     По завршетку такмичења начелник Управе 

за полицијско образовање Миле Шикман је 

представницима три првопласиране екипе 

уручио дипломе за остварене резултате и 

свим екипама се захвалио на учешћу, 

изражавајући наду да ће овакав облик 
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такмичења постати традиционалан. 


