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Уводна ријеч

Пред Вама је други број Билтена Управе за полицијско

образовање, у којем желимо да представимо наше активности

у посљедња три мјесеца 2010. године. Протекли период

обиљежиле су прије свега активности које се тичу наше основне

дјелатности. Тако смо започели нову школску годину

(2010/2011) за 581 редовног и ванреденог студента Високе

школе унутрашњих послова, од  чега 77 студената прве године

студија. Поред тога, започели смо и с основном полицијском

обуком првог нивоа за 22 полазника XV класе Полицијске

академије и 10 полазника II класе за припаднике специјалне јединице полиције.

Такође, организовали смо одређен број специјалистичких курсева, од којих

издвајамо курс Високоризична хапшења у организацији ICITAPа, курс Специјално

физичко образовање – обучи инструкторе, курс Основна полицијска обука другог

нивоа, као и одређен број семинара, укључујући ''Рад полиције у заједници и на

безбједносном сектору'', ''Борба против тероризма'', ''Напредне истраге кривичног

гоњења сложених финансијских кривичних дјела'' и друге.

Важно је нагласити да хуманост наших студената и полазника ни ове године није

изостала. Поносно смо на њих 55 који су даривали крв, као и на групу студената

треће године који су пригодним поклонима обрадовали штићенике „Дома Рада

Врањешевић“ у Бањој Луци.

Протекли период обиљежила је и активна сарадња са институцијама с којима

имамао потписан споразум о сарадњи. Посјетили смо Криминалистичкополицијску

академију из Београда, Државни универзитет унутрашњих послова Лавов из

Украјине, те Факултет безбедности из Скопља. 

Упосљедња три мјесеца 2010. године издали смо двоброј, 3–4/10, часописа

„Безбједност, полиција, грађани“, чијим садржајем је обухваћено шест текстова из

безбједносне, четири из криминалистичке, осам из полицијске и два из

општеобразовне области; Извјештај о истраживању у функцији реализације

Научноистраживачког пројекта „Методологија изградње система интегритета у

институцијама Републике Српске на сузбијању корупције“; Зборник радова с

Научностручног скупа с међународним учешћем „Методологија изградње система

интегритета у институцијама на сузбијању корупције“. Организовали смо и научни

скуп с међународним учешћем под називом ''Методологија изградње система

интегритета у институцијама у сузбијању корупције'', који је отворио министар

унутрашњих послова г. Станислав Чађо, с преко 50 учесника из земље и

иностранства.

На крају, уприличили смо свечаност поводом крсне славе Министарства

унутрашњих послова Републике Српске, на којој смо промовисали 125

дипломираних правника унутрашњих послова, 37 полазника Полицијске академије,

те прославили 18 година полицијског образовања у Републици Српској, од чега 15

година вишег и високог образовања.

Начелник Управе за полицијско образовање

Др Миле Шикман
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Хуманост на дјелу

НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ ЗА ДЈЕЦУ ИЗ ДОМА „РАДА ВРАЊЕШЕВИЋ“

Поводом новогодишњих праз

ника, група студената III године

ВШУПа покренула је и ове године већ

традиционалну хуманитарну акцију у

којој се од добровољних прилога ку

пују пригодни поклони штићеницима

Дома за незбринуту дјецу "Рада Вра

њешевић". Акцији су се, као и претход

них година, придружили студенти

осталих година студија, полазници

Полицијске академије и радници

Управе за полицијско образовање. Поклони су уручени 30. децембра

2010. 

Овом акцијом су студенти ВШУПа и

полазници Полицијске академије

жељели да покажу да они као будући

полицијски службеници нису ту само да

би се бавили превентивнорепресивним

активностима у сузбијању

криминалитета, него да ће се трудити да

прије свега помажу грађанима, да 

остваре с њима уску сарадњу, која би се

једним дијелом огледала и у оваквим

хуманитарним акцијама. Студенти

ВШУПа имају у плану да у наредном

периоду спроведу низ сличних

активности, којима ће покушати да

пруже помоћ онима којима је она

најпотребнија.
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Након обавезног љекарског прегледа,

драгоцјену течност је даривало 19 по

лазника Полицијске академије и 25 сту

дента Високе школе унутрашњих

послова. Била је ово прилика да се још

једном покаже хуманост будућих поли

цијских службеника на дјелу.

БУДУЋИ ПОЛИЦАЈЦИ У АКЦИЈИ ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ

Дана 23. 12. 2010. године Управа

за полицијско образовање је, у

сарадњи с организацијом Црвеног

крста и Заводом за трансфузију крви

Бања Лука, реализовала акцију дари

вања крви. Позиву на учешће у овој,

такође традиционалној активности

наше Управе, одазвало се 55 полаз

ника Полицијске академије и студента

Високе школе унутрашњих послова. 



5

Посјете делегација и начелника Управе за полицијско образовање
сродним институцијама и учешће на међународним скуповима

ДЕЛЕГАЦИЈА ВШУП У ПОСЈЕТИ КРИМИНАЛИСТИЧКОПОЛИЦИЈСКОЈ 
АКАДЕМИЈИ У БЕОГРАДУ 

Делeгацијa Високе школе унут

рашњих послова, коју су чинили

мр Горан Амиџић, директор Високе

школе, Драган Митровић, сарадник, и

Радмила Гајић, руководилац студент

ске службе, посјетила је 23. и 24. 12.

2010. Криминалистичкополицијску

академију у Београду.

Тим поводом одржан је други радни

састанак заједничког радног тијела за

имплементацију Споразума о научнооб

разовној и пословнотехничкој сарадњи,

којем je предсједавао декан Академије

проф. др Горан Милошевић. Договорене

су конкретне активности у наредној го

дини које се односе на организовање на

учних скупова, студијска путовања и

међусобне посјете студената.

ДЕЛЕГАЦИЈА УПРАВЕ У ПОСЈЕТИ ДРЖАВНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЛАВОВ У УКРАЈИНИ

На основу Споразума између

Државног универзитета унут

рашњих послова Лавов (Украјина) и

Високе школе унутрашњих послова

Бањалука о сарадњи на пољу научнои

страживачких активности и обуке

кадрова настављено је с побољшава

њем сарадње у наведеним областима.

У том циљу је у периоду 22–28. 11.

2010. године, на позив Државног уни

верзитета унутрашњих послова из Ук

рајине, у радној посјети овом

универзитету у Лавову боравила наша

делегација у саставу проф. др Душко

Вејновић, наставник општеобразовне

групе предмета на ВШУП, доц. др Милан

Гужвица, наставник СФО на ВШУП,

Дарко Јокић, инспектор за криминали

стичку групу предмета на ВШУП, Жељка

Милеуснић, инспектор за предмет Кри

миналистика на ПА, Мирела Ђуђановић,

најбољи студент четврте, Ранко Ружи

чић, набољи студент треће, и Јована 
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Самопјан, најбољи студент друге године

ВШУПа. 

Овом приликом су домаћини упо

знали чланове делегације с условима и

програмима рада и стицања знања на

овој високообразовној институцији, с

облицима изођења теоријске и прак

тичне наставе. У току боравка остварени

су интензивни контакти и настaвног

кадра и студената и размијењена дра

гоцјена искуства.

ДЕЛЕГАЦИЈА УПРАВЕ У ПОСЈЕТИ ФАКУЛТЕТУ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ИЗ СКОПЉА

Током посјете делегација се састала са

деканом Факултета за безбједност проф.

др Јанком Јакимовим, продеканом за на

ставу проф. др Златом Димовским, те

проф. др Борисом Мурговским, шефом

Катедре безбједносних наука и доц. др.

Форсином ТашевскомРеменски, шефом

Катедре полицијских наука. Циљ посјете

био је успостављање и институционали

зовање сарадње Факултета за безјед

ност из Скопља и Високе школе

унутрашњих послова у Бањој Луци. Раз

говарано је и о могућностима реализа

ције заједничких научноистраживачких

пројеката, као и реализације заједнич

ких научностручних конференција ме

ђународног карактера. Делегацији наше

Управе представљен је Факултет за

безбједност из Скопља, његова органи

зација и студијски програми, након чега

је уприличен обилазак просторија фа

култета, укључујући и посјету библио

теци која броји преко 30.000 издања. 

Током посјете, делегација Управе је ис

користила прилику и да обиђе MARRI

Регионални центар за миграције, азил и

питања избјеглица. Током посјете MARRI

центру делегацију је примио директор

Центра проф. др Трпе Стојанковски и

представник БиХ у Центру др Јадранка

ЦпиотСтојановић. Поред представљања

активности Центра, гостима су показане

и просторије, те презентовани услови

рада ове веома значајне регионалне ин

ституције.

Делегација Управе за полицијско

образовање, у саставу др Миле

Шикман, начелник Управе, мр Горан

Амиџић, директор Високе школе унут

рашњих послова и мр Стево Иветић,

начелник Службе министра, у периоду

2. 12–5. 12. 2010. године посјетила је

Факултет за безбједност у Скопљу. 
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УЧЕШЋЕ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ НА РЕГИОНАЛНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ 
''ПРЕВЕНЦИЈА И РЕПРЕСИЈА КОРУПЦИЈЕ У ПОЛИЦИЈИ''

Начелник управе за полицијско

образовање др Миле Шикман, у

периоду 15. 12–17. 12. 2010. године

учествовао је у раду регионалне кон

ференције под називом ''Превенција и

репресија корупције у полицији'',  која

је одржана у Маврову (БЈР Македо

нија), у организацији ОСЦЕа, ИЦИ

ТАПа и Министарства унутрашњих

послова Македоније. 
На конференцији су учествовали

представници седам земаља (Албанија,

Босна и Херцеговина, Бугарска, Црна

Гора, Србија, Румунија и Македонија), а

БиХ су, поред начелника Шикмана, пред

стављали и Татјана Телић из Службе ми

нистра МУПа Републике Српске, Мијо

Крешић, замјеник министра безбједно

сти БиХ, и Дамир Вејо, шеф Одсјека за

борбу против организованог криминала

и корупције у Министарству безбједно

сти БиХ. Учешће у раду конференције

узели су и правни експерти ОСЦЕа,

ИЦИТАПа и национални експерт из Ма

кедоније. 

Представници земаља учесница пре

зентовали су радове из области превен

ције и репресије корупције у полицији,

при чему је начелник наше Управе изло

жио рад под називом ''Спречавање и суз

бијање корупције у Републици Српској и

БиХ – стање и перспективе''.  Конферен

ција је била изузетно значајна, будући да

су размијењена искуства у супротстав

љању корупцији у полицији, али и ко

рупцији уопште, с посебним акцентом

на примјени најефикаснијих мјера и

радњи у том циљу. Указано је на потребу

веће регионалне сарадње у вези с овим

питањем.

УЧЕШЋЕ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ НА 34. ПЛЕНАРНОЈ СЈЕДНИЦИ MONEYVALа
ПРИ САВЈЕТУ ЕВРОПЕ У СТРАЗБУРУ

Упериоду од 7. 12. до 10. 12. на

челник Управе за полицијско

образовање др Миле Шикман, као

члан делегације БиХ, а у име Мини

старства унутрашњих послова Репуб

лике Српске, учестовао је у раду

Комитета експерата за процјену ефи

касносни мјера против прања новца и

финансирања тероризма – MONEYVAL. 

У наведеном периоду одржано је 34. пле

нарно засједање MONEYVALа, при

Савјету Европе, са сједиштем у Страз

буру. 
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На пленарним сједницама трећег круга

MONEYVALа извршена је процјена на

претка земаља западног Балкана као и

других земаља у правцу интегрисања у

Европску унију. Делегација БиХ је изла

гала о свом напретку у складу с препо

рукама са задњег пленума. Секретаријат

MONEYVALа је оцијенио да је БиХ напра

вила ограничен напредак, те је одредио

као вријеме за оцјену извјештаја о на

претку наредно засједање MONEYVALа

у априлу 2011. године. 

Циљ MONEYVALа јесте да обезбиједи да

државе чланице Савјета Европе имају

могућност имплементације дјелотвор

ног система за борбу против прања

новца и финансирања тероризма, а у

складу са релевантним међународним

стандардима у овим областима. Такви

стандарди су укључени у препоруке

ФАТФа (Радна група Савјета Европе за

борбу против тероризма), укључујући и

посебне препоруке о финансирању теро

ризма и терористичких аката у вези с

прањем новца према Конвенцији Уједи

њених нација о незаконитом промету

опојних дрога и психотропних суп

станци из 1988. године, Конвенцији

Уједињених нација против транснацио

налног организованог криминала из

2000. године, релевантним директивама

Европске уније о спречавању кориш

ћења финансијског система за прање

новца и према Конвенцији Савјета Ев

ропе о прању, тражењу, запљени и кон

фискацији прихода од криминала.

УЧЕШЋЕ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ ''БОРБА ПРОТИВ 
ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА И КОРУПЦИЈЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ''

Конференција  је одржана у Мостару, у

организацији центара за едукацију су

дија и тужилаца у Републици Српској и

Федерацији Босне и Херцеговине, као и

Правосудне комисије Брчко дистрикта.

На Конференцији су учествовали судије,

тужиоци и полицијски службеници свих

нивоа у Босни и Херцеговини, укљу

чујући и представнике Високог судског

и тужилачког савјета БиХ, као и пред

ставнике академске заједнице у БиХ. 

Начелник Шикман презентовао је

тему под називом ''Истраживање орга

низованог криминала и корупције: иску

ства и пракса у Босни и Херцеговини''.

Поред ове, презентоване су и друге теме,

укључујући организовани криминал и

корупцију у међународном и домаћем

праву, борбу против трговине дрогом у

контексту организованог криминала,

методологију и планирање истрага на

предметима организованог криминала

и корупције, истраживање и процесуи

рање финансијских превара и финан

сијског криминала, запљену и

одузимање незаконито стечене имо

вине, итд.

Након завршених тематских излагања

и дискусија, донесени су закључци Кон

ференције, који ће бити публиковани на

сајтовима центара за едукацију судија и

тужилаца у Републици Српској и Феде

рацији БиХ.

Дана 23. 11. 2010. године начел

ник Управе за полицијско обра

зовање др Миле Шикман учествовао

је, као едукатор, у раду Конференције

''Борба против организованог крими

нала и корупције у Босни и Херцего

вини''. 
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УЧЕШЋЕ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ НА ДАНУ ОТВОРЕНИХ ВРАТА КОЈИ ЈЕ 
ОРГАНИЗОВАЛА МИСИЈА ЕУПМа ПОВОДОМ 10ГОДИШЊИЦЕ 
РЕЗОЛУЦИЈЕ 1.325 УНа О ЖЕНАМА, МИРУ И БЕЗБЈЕДНОСТИ

Придружујући се институцијама

ЕУ широм свијета у обиљежа

вању 10годишњице  Резолуције 1.325

УНа о женама, миру и безбједности,

Полицијска мисија ЕУ организовала је

27. 10. 2010. године Дан отворених

врата у Бањој Луци.

Окупили су се представници поли

ције, правосуђа и невладиног сектора из

Републике Српске и Унскосанског кан

тона те разговарали о степену учешћа

жена у безбједносним институцијама.

"Много је важније фокусирати се на

квалитет позиција на којима су жене

него на њихов број,” рекао је Антонио

Еванђелиста, виши савјетник  у Регио

налној канцеларији EUPMа у Бањој

Луци. 

У расправи о разлици између сувисле

политике људских ресурса и пуког задо

вољавања услова, Еванђелиста је дао

примјер из Италије, гдје је жени дата по

зиција министра, али без буџета. Родно

освјештавање, како су се учесници сло

жили, не лежи у задовољавању форме,

него у стварним промјенама.

“Суштина увођења родне равноправно
сти није питање броја мушкараца и
жена, него тога како се политика родног
освјештавања спроводи,” рекла је Спо

менка Крунић, директор Џендер центра

Републике Српске. “Постићи ћемо родну
равноправност када постанемо индифе
рентни према томе ко је добио посао.”

Полицијско образовање служи као

савршен примјер конкретне примјене

политике родног освјешћивања. ''Како

би се повећао број жена полицајаца, Ви

сока школа унутрашњих послова у

Бањој Луци увела је квоту примања на

школовање барем 30 посто жена канди

дата. Исти принцип ће се примијенити

на Полицијској академији од наредне го

дине'', рекао је начелник Управе за поли

цијско образовање МУПа Републике

Српске др Миле Шикман, тврдећи да де

монстрирањем високог нивоа профе

сионалности у практичним аспектима

полицијског рада, полицајке доказују да

заслужују тај посао.
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НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ЗА ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ У ПОСЈЕТИ 
ИНСТИТУЦИЈАМА ВИСОКОГ ПОЛИЦИЈСКОГ ОБРАЗОВАЊА У ФРАНЦУСКОЈ

Поред начелника Шикмана, делега

цију су чинили и мр Стево Иветић (шеф

делегације), начелник Службе министра,

Славен Росић, инспектор за међуна

родну сарадњу, Бранко Вукоја, директор

Агенције за школовање и стручно усавр

шавање полицијских службеника за

ниво БиХ, и мр Таиб Спахић, директор

Полицијске академије федералног 

МУПа. 

Тако су 16. 11. 2010. године, у оквиру

ове посјете, представници делегације

БиХ обишли Високу школу националне

полиције (ENSP) у Лиону.  У тој школи

врши се обука за полицијске комесаре

Националне полиције Француске, а шко

ловање траје двије године (право уписа

имају лица која су претходно завршила

високо образовање и имају најмање сте

пен мастера). Након презентације школе

(начина организовања, врста студија,

студијских програма, селекције канди

дата и др.) делегацију је примила дирек

торица школе, генерална инспекторица

Хелена Мартини (Hélène MARTINI), с

којом је разговарано о могућностима

различитих облика сарадње, укључујући

прије свега сарадњу са Високом школом

унутрашњих послова из Бање Луке.

Дана 18. 11. 2010. године делегација је

посјетила Високу школу за официре

Жандармерије (EOGN), са сједиштем у

Мелуну, у близини Париза. У овој школи

врши се основно образовање официра

француске жандармерије, које траје

двије године и укључује војну, академску

и професионалну обуку. Делегацију је

примио командант школе генерал диви

зије Жан Сафари (JeanYves SAFFRAY),

који је са делегацијом БиХ разговарао о

актуелним темама полицијског образо

вања у Републици Француској и БиХ,

укључујући и полицијско образовање у

Републици Српској (Високу школу унут

рашњих послова и Полицијску акаде

мију).

Посјета је имала вишеструки значај.

Омогућила је уочавање компаративних

модела полицијског образовања, сагле

давање њихових могућности и примјене

у наш систем полицијског образовања.

Свакако да је међународна размјена ис

кустава увијек позитиван примјер добре

праксе сарадње међу инсититуцијама

полицијског образовања.

Начелник Управе за полицијско

образовање др Миле Шикман,

као члан делегације БиХ, а у оквиру

TAIEX програма Европске комисије,

посјетио је Високу школу националне

полиције у Лиону и Високу школу за

официре жандармерије у Мелуну. 
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УЧЕШЋЕ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ ОСЦЕа О РЈЕШАВАЊУ
ПРОБЛЕМА ЗЛОЧИНА ИЗ МРЖЊЕ

Дана 13. 10. 2010. године начел

ник Управе за полицијско обра

зовање др Миле Шикман учествовао је

на Конференцији ОСЦЕа о рјешавању

проблема злочина из мржње. Наиме,

Мисија ОСЦЕа у Босни и Херцеговини

била је домаћин конференције о теми

„Амандмани на Кривични закон Ре

публике Српске – злочини из мржње“,

која је одржана у Бањој Луци. Основни циљ конференције, на којој

су учествовали представници правосуђа

и полицијских органа Републике Српске,

био је отварање дискусије о различитим

могућностима рјешавања проблема у

вези са злочинима из мржње са стано

вишта свих релевантних фактора. 

Конференцију је отворио Стефано До

нати, виши представник шефа Мисије

ОСЦЕа у Бањој Луци, Гојко Васић, дирек

тор Полиције РС, и Амор Букић, главни

тужилац Републичког тужилаштава РС.

Начелник Шикман је презентовао тему 

под називом ''Становишта полиције –

идентификација индикатора пристрас

ности и извјештавање о злочинима из

мржње ''.

Мисија ОСЦЕа прати рад и пружа под

ршку надлежним органима који раде на

кривичним предметима или инциден

тима који су мотивисани нетрпељи

вошћу или предрасудама, посебно када

су у питању етничка припадност, рели

гијска опредијељеност и припадност ма

њинској групи.

БРИТАНСКА ПОЛИЦИЈА ПОКРЕНУЛА САЈТ ЗА ПРИЈАВУ 
ЗЛОЧИНА ИЗ МРЖЊЕ

Британска полиција је недавно покре

нула нови Интернет сајт како би под

стакла људе да пријављују случајеве

злочина из мржње. Сајт под називом

"True Vision" даје информације о томе

шта је злочин из мржње и како га

пријавити.

Reportit.org.uk такође има могућност

за online пријаву случајева, а нуди и лин

кове за организације које могу да пруже

подршку и савете.

Он такође омогућава људима да ано

нимно пријаве злочин из мржње.

Полиција верује да многи злочини из
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мржње  злочини мотивисани мржњом

према LGBT особама, људима различи

тих раса или особама са инвалидитете

том  нису пријављени.

Сајт је поставило Удружење начел

ника полицијских службеника (ACPO), а

он је подржан је од стране свих поли

цијских снага у Енглеској, Велсу и Север

ној Ирској.

Асистент полицијских начелника Дру

Харис, који води сектор за злочин из

мржње у ACPO, је изјавио да злочин из

мржње изазива велики страх код жртава

и штету у заједници.

"Иако смо посвећени смањењу учеста

лости злочина из мржње, од виталног је

значаја да смо затворили недостатак не

довољног пријављивања случајева. Само

повећањем пријава можемо добити

боље разумевање о обиму злочина из

мржње и из тог разлога апелујем на

жртве и сведоке да користе True Vision

сајт, да наставе да дају информације о

злочинима како бисмо могли да изве

демо починиоце пред лице правде",

рекао је Харис.

Професор Џон Грив, независни пред

седник владине Саветодавне групе за

злочин из мржње, изјавио је да је Велика

Британија међу светским лидерима у на

чину на који реагује на злочин из

мржње, али да има још доста посла да се

обави.

"Један од највећих изазова је да се

смањи стопа непријављивања злочина

из мржње. Поздрављамо посвећеност

владе да повећа извештавање и ми ћемо

разматрати добијене податке у наред

ним месецима и годинама како би се

боље разумео обим злочина из мржње и

како би се изменило оно што не задово

љава високе стандарде које јавност с

правом захтева од кривичног право

суђа."

У новембру су подаци које је објавила

ACPO показали да је било 50.000 пријав

љених злочина из мржње широм Енг

леске, Велса и Северне Ирске током

2009. године.

Углавном се радило о расно мотивиса

ним злочинима, али готово 5.000 је било

мотивисано хомофобијом и више од 300

трансфобијом.

Полиција је саопштила да бројке пока

зују пораст инцидената, али је позвала

људи да више пријављују случајеве зло

чина из мржње.
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Посјете страних дипломата и представника сродних институција 
Управи за полицијско образовање

ПОСЈЕТА ДИРЕКТОРА ПРОЈЕКТА „РАД ПОЛИЦИЈЕ У ЗАЈЕДНИЦИ“ 
Г. ПЕТЕРА ШОРЕРА

Уоквиру наставка сарадње на

пројекту „Рад полиције у зајед

ници“, Управу за полицијско образо

вање је 15. 12. 2010. године посјетио

директор пројекта г. Петер Шорер, као

и представник пројекта Зоран Петро

вић.

Наведеном састанку присуствовали су

начелник Управе за полицијско образо

вање др Миле Шикман, начелник једи

нице за основну и специјалистичку

обуку – Полицијске академије Томислав

Миросавић и инспектор координатор за

основну и специјалистичку обуку

Жељко Спасојевић.

Посјета је уприличена у циљу на

ставка сарадње са Швајцарском аген

цијом за развој и сарадњу на пројекту

„Рад полиције у заједници“.

ПОСЈЕТА ПРЕДСТАВНИКА ХАНС ЗАЈДЕЛ ФОНДАЦИЈЕ (HANNS SEIDEL 
FOUNDATION) УПРАВИ ЗА ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Дана 25. 11. 2010. године, Управу

за полицијско образовање

посјетили су представници “Ханс

Зајдел фондације” (њемачка поли

тичка фондација у служби демокра

тије, мира и развоја), dr Klaus Fiesinger,

руководилац Реферата за средњу, ис

точну и југоисточну Европу, Кавказ,

централну Азију и западни Балкан,

Lutz Kober, руководилац пројекта, и

Видица Дракулић, асистент пројекта.
Приликом ове посјете они су разгова

рали с начелником Управе за полицијско

образовање др Милом Шикманом и ди

ректором Високе школе унутрашњних

послова мр Гораном Амиџићем, који су

госте упознали са структуром, организа

цијом и начином полицијског образо

вања у Републици Српској. 

Након састанка гости су обишли про

сторије Управе за полицијско образо

вање, те им је презентована намјена и

начин коришћења појединих просто

рија.

Представници „Ханс Зајдел фонда
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ције” исказали су заинтересованост за

будућу сарадњу са Управом за поли

цијско образовање, односно Високом

школом унутрашњих послова, а та са

радња би се првенствено односила на

организацију научних скупова и конфе

ренција, чије би трошкове сносила поме

нута фондација.

ПОСЈЕТА САВЈЕТНИКА DCAFа УПРАВИ ЗА ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Господин Буриан се састао са начелни

ком Управе за полицијско образовање

др Милом Шикманом. На састанку је раз

говарано о могућностима организовања

међународног семинара за руководиоце

граничних полиција у региону. 

Наиме, DCAF Центар за безбједност,

развој и владавину права из Женеве,

кроз свој Програм граничне безбједно

сти помаже владама Албаније, Босне и

Херцеговине, Хрватске, Македоније,

Црне Горе и Србије у стварању поузда

ног и ефикасног система безбједности

границе. Циљ програма је омогућавање

земљама учесницама да испуне интег

рисане ЕУ стандарде управљања грани

цом.

DCAF Центар за безбједност, развој и

владавину права је међународна фонда

ција  са сједиштем у Женеви, Швајцар

ска. Основан је у октобру 2000. године.

DCAF је водећа институција у свијету у

области реформе сектора безбједности

ради повећања транспарентности, одго

ворности и јавног надзора над сектором

безбједности, укључујући, између оста

лог, оружане снаге, полицијске агенције

и обавјештајне службе. Више информа

ција можете погледати на званичној веб

страници: http://www.dcaf.ch

Дана 5. 11. 2010. године Управу за

полицијско образовање

посјетио је г.  Душан Буриан, савјетник

за менаџмент у граничним питањима

DCAF Центра за безбједност, развој и

владавину права из Женеве. 
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ПОСЈЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ПОЛИЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ МАЂАРСКЕ

Дана 26. 10. 2010. године Управу

за полицијско образовање

посјетила је делегација Полиције Ре

публике Мађарске.

Делегацију у саставу генерал Zsolt

HALMOSI, главни комесар полиције

округа Ваш, госпођица Adrienn PAL,

замјеник шефа Трафикпоинт службе,

госпођица Andrea ZSEBESI, преводилац

за енглески у Кадровској служби и г.

Gabor GABRIEL, асистент главног

комесара, дочекали су начелник Управе

за Полицијско образовање др Миле

Шикман и директор Високе школе

унутрашњих послова мр Горан Амиџић. 

Том приликом начелник Управе за

полицијско образовање је госте упознао

с организацијом и пословима Управе за

полицијско образовање, те су заједно

обишли просторије Високе школе

унутрашњих послова и Полицијске

академије (библиотеку, форензичку

лабораторију, кабинет криминалистике,

FATS кабинет, школску полицијску

станицу, ситуациону просторију и др.).

Након обиласка, делегација Полиције

Републике Мађарске је похвалила

организацију и опремљеност Управе за

полицијско образовање те исказала

заинтересованост у погледу будуће

сарадње.

РАДНА ПОСЈЕТА ПРЕДСТАВНИКА ICITAPа 
УПРАВИ ЗА ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Дана 4. 10. 2010. године Управу за

полицијско образовање

посјетио је г. Џејмс Меј (James W. May),

савјетник за финансијски криминал

при ICITAPу, кога је примио начелник

Управе др Миле Шикман.

Посјета је обављена у оквиру припре

мања специјалистичког курса под нази

вом ''Истраге финансијског криминала''

који се одржава у Управи за полицијско

образовања током октобра и новембра

текуће године, а у организацији ICITAP

а и Јединице за посебне истраге МУПа

Републике Српске. 

Овај курс има велики значај за Мини

старство унутрашњих послова у

цјелини, будући да су облици кримина

литета у привреднофинансијском по

словању међу озбиљнијим проблемима

за Републику Српску и Босну и Херцего

вину, с обзиром на штету коју ови

облици криминалитета, по основу

утајених пореских и других давања,

имају за буџет земље, као и за друштво

у  цјелини. Ефикасно супротстављање

привреднофинансијском криминали



16

тету није могуће остварити искључиво

примјеном класичних метода, већ је

нужно да се користе и савремени ме

тоди, засновани на научним и технич

ким достигнућима, који морају бити

процесно дозвољени. Управо савремени

начини истраге кривичних дјела у при

вреднофинансијском пословању јесу

главна тема овог курса.
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Управа за полицијско образо

вање, у сарадњи са ICITAPom,

рганизовала је  курс “Високоризична

хапшења и преживљавање на улици”.

Курс за 23 припадника МУПа Репуб

лике Српске почео је 10. 2010. године

и трајао до 22. 10. 2010. године.

Наставни процес се одвијао у бази спе

цијалне јединице полиције МУПа Ре

публике Српске. 

Предавач на курсу био је Jim Sweeting

– виши извршни савјетник ICITAPа за

МУП Републике Српске.

У реализацији курса учествовао је и

Bob Myers – координатор за обуку ICI

TAPа.

Координатор курса у име Управе за

полицијско образовање био је Драган

Ђурановић – координатор специјали

стичке обуке у Јединици за основну и

специјалистичку обуку – Полицијској

академији Бања Лука.

Циљ курса јесте стицање додатних

знања и вјештина приликом високори

зичних лишавања слободе (хапшења).

Такође, акценат је на усвајању савреме

них стандарда предузимања ових

радњи, односно њихово увођење као са

ставног дијела редовне процедуре

примјењивања високоризичних хап

шења.

КУРС ЗА ИНСТРУКТОРЕ ВАТРЕНЕ ОБУКЕ

Дана 18. 10. 2010. године у

Управи за полицијско образо

вање у организацији Јединице за ос

новну и специјалистичку обуку –

Полицијске академије, почео је Курс за

инструкторе ватрене обуке за 19 по

лазника. Курс је трајао до 29. 10. 2010.

Циљ курса јесте теоријско и прак

тично оспособљавање радника Мини

старства унутрашњих послова –

инструктора ватрене обуке, који ће у по

лицијским станицама и другим органи

зационом јединицама МУПа РС стечено

знање и вјештине преносити на остале

припаднике полиције.

Курсеви

КУРС “ВИСОКОРИЗИЧНА ХАПШЕЊА И ПРЕЖИВЉАВАЊЕ НА УЛИЦИ”
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КУРС "СПЕЦИЈАЛНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ – ОБУЧИ ИНСТРУКТОРЕ"

Циљ курса јесте да се обуче припад

ници Министарства унутрашњих по

слова – инструктори Специјалног

физичког образовања из центара јавне

безбједности МУПа Републике Српске и

инспектори за Специјално физичко об

разовање из станица јавне безбједности,

који су задужени за провођење обуке по

лиције из Специјалног физичког образо

вања.

Задаци курса: 

• да његови полазници 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 за раднике Министарства 

унутрашњих послова Републике 

Српске.

Дана  10. 11. 2010. године, у орга

низацији Јединице за основну и

специјалистичку обуку – Полицијске

академије, почео је Курс "Специјално

физичко образовање – обучи инструк

торе“, друга фаза, за 20 полазника.

Курс је трајао до 12. 11. 2010. 

КУРС "СПЕЦИЈАЛНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ – ОБУЧИ ИНСТРУКТОРЕ"

Циљ курса јесте да се обуче припад

ници Министарства унутрашњих по

слова – инструктори Специјалног

физичког образовања из центара јавне

безбједности МУПа Републике Српске и

инспектори за Специјално физичко об

разовање из станица јавне безбједности,

који су задужени за провођење обуке по

лиције из Специјалног физичког образо

вања.

Задаци курса: 

• да његови полазници 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 за раднике Министарства 

унутрашњих послова Републике 

Српске.

Дана 24. 11. 2010. године у орга

низацији Јединице за основну и

специјалистичку обуку – Полицијске

академије, почео је Курс "Специјално

физичко образовање – обучи инструк

торе“, трећа фаза, за 16 полазника.

Курс је трајао до 26. 11. 2010. 
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KУРС „ОСНОВНA ОБУКA ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА У БОРБИ ПРОТИВ
НЕОВЛАШТЕНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОПОЈНИХ ДРОГА„

Дана 22. и 23. 11. 2010. године у Управи за полицијско образовање, а у ор

ганизацији Јединице за основну и специјалистичку обуку – Полицијске

академије, реализован је курс „Основнa обукa полицијских службеника у борби

против неовлаштене производње опојних дрога„.

Курс је реализован у сарадњи са

Тимом за спровођење стратегије за

борбу против наркоманије МУПа РС, у

склопу провођења активности из Ак

ционог плана стратегије надзора над

опојним дрогама и сузбијања злоупо

требе опојних дрога у Републици

Српској, донесеног Одлуком Владе Ре

публике Српске.

КУРС "ОСНОВНА ПОЛИЦИЈСКА ОБУКА 2. НИВОА"

Дана 1. 11. 2010. године у органи

зацији Јединице за основну и

специјалистичку обуку – Полицијске

академије, почео је курс “Основна по

лицијска обука други ниво“ за припад

нике МУПа РС. Курс је организован за

12 полазника и трајао је до 28. 1. 2011. 

Циљ и задаци курса 
Програм стручног образовања „Ос

новна полицијска обука други ниво“

подразумијева обуку радника МУПа РС

са вишом и високом стручном спремом

који немају полицијско образовање.

Циљ основне полицијске обуке другог

нивоа јесте оспособљавање кадрова за

вршење послова и задатака полицијског

службеника на нивоу млађег инспек

тора.

КУРС “ИНФОРМАТИЧКА ОБУКА ПРИПАДНИКА МИНИСТАРСТВА 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“

Наставни процес на курсу “Информатичка обука припадника Мини

старства унутрашњих послова Републике Српске“ за прву групу полаз

ника почео је 6. 12. 2010. године, а програмски садржај је реализован за 15

радних дана.

Циљ курса јесте да се припадници са

обраћајне полиције обуче за самостално

кориштење рачунара и управљање дато

текама, да користе апликације за обраду

текста и креирање свакодневних пи

смена и докумената, да користе аплика

ције за табеларне прорачуне и прецизну

израду излазних резултата, да користе

интернет и електронску пошту и врше

интеграцију апликација из „Mikrosoft Of

fice paketa“. 

Ова обука ће се реализовати у конти

нуитету за све припаднике ПС за БС

МУПа РС.
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КУРС „ФИЗИЧКО ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ“

Настава на курсу „Физичко

обезбјеђење“ реализује се на Поли

цијској академији МУПа РС, по Настав

ном плану од 48 наставних сати. Од тога,

теоријске наставе је 40, а практичне 8

часова.

Након завршетка наставе, Јединица за

основну и специјалистичку обуку – По

лицијска академија, полазницима курса 

издаје потврду о завршеној обуци.

Циљ курса из области физичког

обезбјеђења јесте да полазници овладају

теоријским знањем и вјештинама пре

цизираним наставним програмом, а у

циљу професионалног обављања по

слова и задатака обезбјеђења.

Уорганизацији Јединице за ос

новну и специјалистичку обуку

– Полицијске академије, а у складу са

Законом о агенцијама за обезбјеђење

лица и имовине и приватној детек

тивској дјелатности (Службени глас

ник бр. 50/02), у периоду од 11. 10.

2010. до 18. 12. 2010. године одржана

су три курса за припаднике физичког

обезбјеђења. Обуку је похађало и за

вршило 158 полазника. 
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Циљ семинара јесте упознавање по

лазника – радника МУПа Републике

Српске, вођа сектора и помоћника

командира, са значајем и улогом поли

ције у локалној заједици, те развијање

код полазника потребе за перманент

ним образовањем у оквиру демократ

ских принципа дјеловања полиције у

заједници.

Дана 25. 10. 2010. године у

Управи за полицијско образо

вање у организацији Јединице за ос

новну и специјалистичку обуку –

Полицијске академије, почео је семи

нар “Рад полиције у заједници и рад на

безбједоносном сектору”. Семинар је

организован за 24 припадника МУПа

РС и трајао је до 29. 10. 2010.

Семинари

СЕМИНАР “РАД ПОЛИЦИЈЕ У ЗАЈЕДНИЦИ И РАД НА 
БЕЗБЈЕДОНОСНОМ СЕКТОРУ”

Учесницима семинара обратили су се,

на самом почетку његове реализације, г.

Гојко Васић, директор полиције Репуб

лике Српске, и г. Stefan Feller, шеф мисије

ЕУПМ у БиХ. Предавачи на овом семи

нару били су истакнути практичари и

теоретичари из области спречавања те

роризма. 

Циљ семинара јесте да учесници раз

мијене искуства и знања из области

борбе против тероризма, те да остваре

нове видове сарадње, а све у контексту

што успјешније и дјелотворније борбе

против овог глобалног зла.

Усарадњи Европске комисије, од

носно Директората за проши

рење (TAIEX) и Министарства

унутрашњих послова Републике

Српске организован је семинар о теми

''Борба против тероризма'', који је реа

лизован у просторијама Управе за по

лицијско образовање 2. и 3. новембра

2010. 

СЕМИНАР "БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА"
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СЕМИНАР „НАПРЕДНА ОБУКА ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА У БОРБИ 
ПРОТИВ НЕОВЛАШТЕНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОПОЈНИХ ДРОГА„

Семинар је реализован у сарадњи с

Тимом за спровођење стратегије за

борбу против наркоманије МУПа РС, а у

склопу активности зацртаних Акционим

планом стратегије надзора над опојним

дрогама и сузбијања злоупотребе

опојних дрога у Републици Српској, до

несеним Одлуком Владе Републике

Српске.

Дана 22. и 23. 12. 2010. године у Управи за полицијско образовање, а у ор

ганизацији Јединице за основну и специјалистичку обуку, реализован је

семинар „Напредна обука полицијских службеника у борби против неовлаш

тене производње опојних дрога„.

СЕМИНАР „КРИМИНАЛИСТИЧКА ОБРАДА ЛИЦА МЈЕСТА“

Циљ семинара јесте да полицијски

службеници – полазници семинара

употпуне своја знања како би се осигу

рало професионално и јединствено по

ступање приликом обезбјеђења лица

мјеста и вршења увиђаја на мјесту кри

миналног догађаја, те примијенило јед

нообразно писање записника о увиђају,

остале увиђајне документације, као и

осталих писмена неопходних за зако

нито прибављање доказа.

Наставни процес на семинару „Криминалистичка обрада лица мјеста“ за

осам припадника ЦЈБ Источно Сарајево почео је 7. и трајао до 9. 12. 2010. 

СЕМИНАР "АДЕКВАТАН ПРИСТУП И ЗАШТИТА ЖРТАВА 
ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА"

Предавање о овој теми одржао је Јован

Папић, инспектор за предмет Кримина

листика у Јединици за основну и спе

цијалистичку обуку – Полицијској

академији, и Сања Сумоња, инспектор за

малољетничку делинквенцију ЦЈБ Бања

Лука. 

Семинар је отворила Рени Траикова,

шеф канцеларије ОЕБСа у Бијељини.

Представници ОСЦЕа, Тужилаштва и

невладиних организација су предавање

на семинару оцијенили изузетно корис

ним и доставили нашој Управи писмо за

хвалности. Предложили су пружање по

моћи полицијским станицама у

адекватном уређивању по једне просто

рије за обављање разговора са жртвама

породичног насиља, затим да се именује

контакт особа која ће се бавити овом

проблематиком и да се на другим под

ручјима реализују радионице овог типа

ради едукације и побољшања сарадње

свих субјеката у циљу превенције поро

дичног насиља.

OSCE мисија у BiH је 10. 12. 2010. године у Бијељини, у хотелу „Дрина“, ор

ганизовала семинар за 18 полицијских службеника с подручја ЦЈБ

Бијељина о теми „Адекватан приступ и заштита жртава породичног насиља“. 



Други видови обуке

НАПРЕДНЕ ИСТРАГЕ И ТЕХНИКЕ КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА СЛОЖЕНИХ 
ФИНАНСИЈСКИХ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА

Министарство унутрашњих по

слова Републике Српске, у са

радњи с Међународним програмом

помоћи у криминалистичкој обуци

Министарства правде САД

(УСДОЈ/ИЦИТАП), организoвало је у

новембру 2010. петодневну обуку на

тему „Напредне истраге и технике

кривичног гоњења сложених финан

сијских кривичних дјела“.

Обука је организована за представ

нике МУПа РС и тужилаштава у Репуб

лици Српској, у складу са Законом о

одузимању имовине стечене изврше

њем кривичног дјела РС, а на основу ис

кустава Министарства правде САД.

Инспектори МУПа Републике Српске

обучавани су да се користе методама

које се примјењују у САД у оквиру при

према за провођење Закона о одузимању

имовине стечене кривичним дјелом. 

Савјетник за истраге финансијског

криминала у криминалистичкој обуци

америчког Министарства правде Џимс

Мејл рекао је да је циљ ове обуке да се

помогне припадницима МУПа РС да

проводе финансијске истраге. Мејл је на

поменуо да ће током обуке инспекто

рима МУПа РС бити представљене

америчке методе, које нису забрањене

законима у БиХ.

"Ријеч је о нешто тежим, али не тако

сложеним процедурама које омогућавају

детаљну анализу финансијске докумен

тације на основу које би се идентифико

вала имовина која би била предмет

одузимања", појаснио је Мејл. Према ње

говим ријечима, "неопходно је прво ут

врдити ко је починилац кривичног

дјела, а затим идентификовати имовину

која је стечена тим кривичним дјелом,

након чега се она одузима, а истрага се

проширује". 

Начелник Управе за полицијско обра

зовање у МУПу РС Миле Шикман иста

као је да је циљ ове обуке да инспектори

МУПа РС стекну одређена знања и вјеш

тине које се односе на одузимање неле

гално стечене имовине, истичући да

"реализација Закона о нелегално стече

ној имовини захтијева мултиагенцијски

приступ”. 

–"Желимо да се на што бољи начин

припремимо како бисмо током реализа

ције адекватних метода, мјера и радњи

што успјешније прикупљали доказе и да

бисмо имовину која је стечена кримина

лом одузели и додијелили онима којима

је потребна", нагласио је Шикман. Према

његовим ријечима, "услов да се одузме

имовина јесте да постоји пресуда, одно

сно да је лице проглашено кривим за од

ређено кривично дјело и да је тим

претходним кривичним дјелом стекло

неку имовину".

– "Поступајући тужилац даје наредбу

23
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за вођење финансијске истраге која

треба да прикупи довољно необоривих

доказа да имовина проистиче из кри

вичног дјела", додао је Шикман.

Он је додао да МУП РС спроводи ре

довне радње код ових кривичних дјела

кроз саслушање свједока, преглед по

словне документације, коришћење ин

форматора којим треба да се обезбиједе

докази да је конкретна имовина про

истекла из кривичног дјела.

ОБУКА ЗА ПОЛИЦАЈЦА СПЕЦИЈАЛИСТУ

Циљ обуке јесте оспособити поли

цијске службенике за: планирање, орга

низацију и извршавање најсложенијих

безбједносних послова и задатака, одно

сно послова који захтијевају психофи

зичку спремност у екстремним

ситуацијама. 

Програмски садржаји предвиђени На

ставним планом и програмом „Обуке за

полицајца специјалисту“ реализују се у

бази Специјалне јединице полиције и на

другим погодним полигонима.

У реализацији садржаја учествују ин

структори из Специјалне јединице поли

ције, наставници из Јединице за основну

и специјалистичку обуку – Полицијске

академије, љекар из Јединице за здрав

ствену превентиву и стручна лица из

Управе криминалистичке полиције,

Криминалистичкотехничког центра.

Дана 6. 12. 2010. за 19 полазника је започела „Обука за полицајца спе

цијалисту“. Обука траје 12 мјесеци, реализује се кроз 2.080 наставних ча

сова, а по завршетку полазници добијају звање полицајац специјалиста.
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Упосљедња три мјесеца 2010. у

издању Високе школе унутраш

њих послова публиковано је:

• двоброј, 3–4/10, часописа 

„Безбједност, полиција, 

грађани“, чијим садржајем је 

обухваћено шест текстова из 

безбједносне, четири из 

криминалистичке, осам из 

полицијске и два из 

општеобразовне области;

• Извјештај о истраживању у 

функцији реализације 

Научноистраживачког пројекта 

„Методологија изградње 

система интегритета у 

институцијама Републике 

Српске на сузбијању корупције“;

• Зборник радова с 

Научностручног скупа с 

међународним учешћем 

„Методологија изградње 

система интегритета у 

институцијама на сузбијању 

корупције“.

Издавачка дјелатност
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НАУЧНОСТУЧНИ СКУП С МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ ПОД НАЗИВОМ 
„МЕТОДОЛОГИЈА ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА ИНТЕГРИТЕТА У ИНСТИТУЦИЈАМА НА

СУЗБИЈАЊУ КОРУПЦИЈЕ"

Дана 19. новембра 2010. године у

Управи за полицијско образо

вање одржан је научни скуп под нази

вом ''Методологија изградње система

интегритета у институцијама у суз

бијању корупције''.

Скупу су присуствовали чланови ака

демске заједнице, истакнути стручњаци,

научностручне институције, агенције за

спровођење закона, владин и невладин

сектор, презентујући најновије резул

тате научноистраживачких сазнања и

пројеката на тему ''Методологија из

градње система интегритета у институ

цијама у сузбијању корупције''.

Министарство унутрашњих послова

Републике Српске годишње региструје

између 700 и 800 кривичних дјела при

вредног криминалитета, од чега је око

половине чисто коруптивних и повеза

них за узимање материјалних добара

злоупотребом службеног положаја. Ми

нистар унутрашњих послова РС Стани

слав Чађо рекао је да је МУП у

посљедњих четирипет година врло ин

тензивно и организовано приступао том

проблему, што је довело до отклањања

основних узрока коруптивног пона

шања и дјеловања у његовим оквирима. 

Он је подсјетио да је Влада РС ут

врдила Стратегију борбе против коруп

ције, на основу које су све институције

биле дужне да утврде акциони план за

борбу против корупције, па је то и МУП

учинио.

Министар Чађо је у паузи научног

скупа рекао да је овај скуп један у низу

корака у реализацији акционог плана

који треба да доведе до конституисања

плана интегритета институције односно

МУПа у борби против корупције. "Ду

боко смо увјерени да ће овако сериозно

урађени пројекат и акциони план у ко

начници имати тако дефинисан план

интегритета односно одговорности,

који ће моћи да послужи као једна врста

матрице за све остале инситуције",

рекао је министар Чађо.

Директор полиције РС Гојко Васић

рекао је да је МУП РС, за разлику од дру

гих агенција, урадио више сузбијањем

корупције у властитим редовима, да се

бавио питањем нелегалних приватиза

ција, попут приватизације земљишта

земљорадничких задруга, одређених

објеката који су припадала "Жељезни

цама РС" и појединих објеката у ино

странству који су припадали фирмама

из РС.

"Бавили смо се и истрагом злоупо

требе донаторских средстава, а највећа

је у вези с донацијама за Источно Са

рајево", додао је директор Васић. Он је

Научноистраживачка дјелатност
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казао да полиција РС није у потпуности

задовољна учињеним у борби против

корупције, јер још има простора за

успјешније дјеловање нпр. против ко

рупције у области здравства, школства,

пензионисања. Носилац овог пројекта

начелник Управе за полицијско образо

вање др Миле Шикман рекао је да је

истраживање показало да је веома висок

проценат грађана спреман да се супрот

стави корупцији.

"Наш циљ је да корупцију учинимо ви

сокоризичном појавом с малом зарадом.

То можемо учинити само кроз системски

приступ, односно успостављањем си

стема друштвене одговорности. На тај

начин крупција неће бити пожељна

дјелатност", оцијенио је Шикман. Он је

истакао да је то дуг процес и да се за го

дину дана не може очекивати стварање

друштвеног интегритета и епохални на

предак, али да је ријеч о неповратном

процесу у којем вријеме треба да учини

своје.

Скуп је допринио да се кроз презента

цију научних и стручних радова из обла

сти криминалистичких,

полицијскобезбједносних, правних, со

циолошких и др. области, освијетли и

анализира актуелни ниво система ин

тегритета, квалитет и ефикасност борбе

против корупције. Учесници су се сагла

сили у истицању значаја овог научног

скупа, те да би овај догађај требало да

служи као позитиван примјер другим

институцијама и организацијама.
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Остале активности

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОКВИРНОГ ПРОГРАМА ЕУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ

УУправи за полицијско образо

вање је 15. 10. 2010. одржана

презентација Оквирног програма ЕУ

за истраживање и развој.

"Оквирни програми ЕУ за

истраживање и развој (RTD – Research

and Techhological Development) јесу

главни инструмент за финансирање

научноистраживачког и истраживачко

развојног рада земаља чланица и

земаља придружених овом Програму,

као и за јачање ЕРА (European Research

Area – Јединствени европски

истраживачки простор). Оквирни

програми постоје званично од 1984.

године и тренутно је у току 7. оквирни

програм, који је започео у јануару 2007.

и трајаће до краја 2013. године. 

Оквирни програм спада у групу

програма Заједнице (Community

Programmes). Буџет Оквирног програма

7 (FP7) износи 50,5 милијарди евра.

Од јануара 2009. Босна и Херцеговина

је добила статус чланице придружене у

FP7, чиме је свим институцијама у БиХ

дата могућност да аплицирају на све

позиве Европске комисије у овом

програму. Учешће у FP7 пројектима

представља велику шансу да се

унаприједи научноистраживачка

инфраструктура домаћих институција

те да се склопе стратешка партнерства

са неком од институција из ЕУ."

Презентацији су, поред представника

Министарства унутрашњих послова,

присуствовали и представници већег

броја полицијских агенција из БиХ,

представници полицијског школства, те

других државних агенција које се баве

различитим аспектима безбједности,

као и представници приватних

безбједносних агенција и невладиних

институција.

ЧЕТРНАЕСТА КЛАСА ОСНОВНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ ОБУКЕ ПРВОГ НИВОА И ПРВА
КЛАСА OСНОВНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ ОБУКЕ ПРВОГ НИВОА ЗА ПРИПАДНИКЕ СЈП

Петог октобра 2009. започело је школовање 23 полазника 14. класе ос

новне полицијске обуке првог нивоа и 14 полазника 1. класе основне по

лицијске обуке првог нивоа за припаднике Специјалне јединице полиције у

Јединици за основну и специјалистичку обуку – Полицијској академији Бања

Лука.

Од укупног броја полазника, 36 је

мушког и 1 женског пола. Разврстани су

у три вода. Разредни старјешина првог

вода 14. класе је Витомир Ћук а

командир Марио Кнежевић, другом воду

14. класе разредни старјешина је Жељка

Милеуснић а командир Раденко Кајтез,

а полазницима 1. класе за припаднике
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СЈП, разредни старјешина је Жељко

Михаљчић а командир Ведран Симић. 

Школовање је реализовано по

Наставном плану и програму основне

полицијске обуке првог нивоа,

хармонизованом на нивоу БиХ, с

наставним кадром Јединице за основну

и специјалистичку обуку – Полицијске

академије, и стручним сарадницима из

МУПа РС.

Основни циљ васпитнообразовног

процеса у Јединици за основну и

специјалистичку обуку – Полицијској

академији, јесте школовање у сврху

оспособљавања кадрова у МУП РС и

примјена нове полицијске праксе у

демократским оквирима.

Трећа фаза обуке почела је 4. 10. 2010.

План реализације треће фазе је

обухватао:

• понављање и утврђивање градива

(4. 10–8. 10. 2010)

• ситуациону наставу (11. 10–22. 10.

2010)

• систематизацију теоријско

практичне наставе (18. 10–22. 10. 

2010)

• полагање завршног испита (26. 10–

28. 10. 2010)

Понављање и утврђивање градива

има за циљ завршетак теоријске обуке,

уз размјену искустава као и разговор с

наставницима о примјерима из

практичног дијела обуке. На основу тога

наставници имају увид и врше процјену

повезивања теорије и праксе, с освртом

на добра и лоша искуства.

Ситуациона настава се организује у

сарадњи с полазницима, и то тако да они

на основу сценарија „одиграју“

проблемску ситуацију, у којој сви имају

улоге, а тиме и активно учествују у

реализацији наставе. Овакав облик

наставе организује се како појединачно

по наставним предметима тако и

групно, у зависности од сложености

ситуације у предвиђеном сценарију.

Основни циљ је демонстрација стеченог

знања (теоријско+практично), уз

консултације са предметним

наставницима.

Систематизацијом теоријско

практичне наставе врши се провјера

знања полазника уз обавезно

оцјењивање, те утврђује општи успјех

полазника да би се могло приступити

реализацији завршног испита.

Прије полагања завршног испита, 25.

10. 2010. реализована је завршна вјежба,

у којој су полазници провјерили стечено

знање у рјешавању задате ситуације.

Док полазници имају активно учешће

у реализацији, улога наставника је

предлагање и сугерисање у њеном

планирању, мониторинг и

рекапитулација вјежбе.

Завршни испит је одржан по

водовима, и то:

• 1. вод – 26. 10. 2010.године

• 2. вод – 27. 10. 2010.године

• 3. вод – 28. 10. 2010.године

Овај испит се састојао из два дијела:

1. писмени дио – самосталан 

практичан рад полазника на 

задату тему, а теме су из програма

наставних предмета: Послови 

полиције и правила понашања, 
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саобраћаја и управљање 

полицијским возилом.

2. усмени дио – полаже се пред 

трочланом комисијом, а обухвата 

предмете из писменог дијела.

Позитивно оцијењен и одбрањен

практичан рад из писменог дијела

испита, услов је за приступање усменом

дијелу.

Полазници који су с успјехом

завршили школовање похађали су и

семинар „Трансакциона анализа“, који је

одржан у просторијама Управе за

полицијско образовање. Ради

усавршавања рада полиције у заједници,

као и ефикасног приступа у раду с

грађанима, полицајци треба да

изграђују нове приступе. Наведени

семинар би требало да им помогне да

боље упознају себе и друге, анализирају

понашање учесника у конфликтној

ситуацији, у току комуникације коригују

досадашњи приступ у складу с

демократским стандардима и тако буду

спремнији на нове изазове.

Динамика реализације семинара је

3+1, и то прва три дана у Управи за

полицијско образовање с тренерима из

Јединице за основну и специјалистичку

обуку – Полицијске академије. Четврти

(рефлексивни) дан проводи се у ЦЈБима

у које су полазници 14. класе основне

полицијске обуке првог нивоа

распоређени у службу, а за полазнике 1.

класе основне полицијске обуке првог

нивоа за припаднике СЈП у Управи за

полицијско образовање шест недјеља

након првог дијела семинара.

ПРОМОВИСАНИ КАДЕТИ 14. КЛАСЕ ОСНОВНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ ОБУКЕ I НИВОА
И 1. КЛАСЕ ОСНОВНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ ОБУКЕ I НИВОА ЗА ПРИПАДНИКЕ СЈП

Двадесет три кадета 14. класе Ос

новне полицијске обуке I нивоа

и четрнаест кадета 1. класе Основне

полицијске обуке I нивоа за припад

нике СЈП започели су школовање 5. 10.

2009. у Управи за полицијско образо

вање, Јединици за основну и спе

цијалистичку обуку – Полицијској

академији у Бањој Луци.

Школовање је пратило Програм рада

класе који је донесен на основу досадаш

њег искуства, Наставног плана и про

грама за кадете Основне полицијске

обуке I нивоа и Закона о унутрашњим

пословима РС. 

На тај начин су прецизирани задаци,

динамика рада, као и носиоци појединих

активности у наставном процесу.

Кадети су се школовали по Наставном

плану и програму хармонизованом на

нивоу БиХ, те је реализација свих актив

ности подијељена у три фазе образовног

процеса, с планираним укупним оства

рењем од 1.005 часова.

У току школовања на Полицијској ака

демији кадети су живјели у Интернату

Управе за полицијско образовање.

За кадете који су с успјехом завршили

школовање и положили завршни испит

реализован је курс „Трансакциона ана

лиза“ као још један начин успјешног са
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владавања конфликтних ситуација кроз

позитивну комуникацију.

Школовање кадета 14. класе Основне

полицијске обуке I нивоа и 1. класе Ос

новне полицијске обуке I нивоа за при

паднике СЈП завршено је 29. 10. 2010,

верификацијом успјеха на завршном ис

питу на сједници Наставничког вијећа.

Том приликом проглашени су најбољи

кадети у класи: Стево Ћелић, Весна

Стојић и Јаков Обрадовић.

Промоција свршених кадета 14. класе

Основне полицијске обуке I нивоа и 1.

класе Основне полицијске обуке I нивоа

за припаднике СЈП одржана је 22. 11.

2010. у Управи за полицијско образо

вање. Том приликом кадетима су

уручена увјерења о завршеном школо

вању и рјешења с распоредом у службу.

СВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ 15 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА 
ВИШЕГ И ВИСОКОГ ПОЛИЦИЈСКОГ ОБРАЗОВАЊА

На овој свечаности промовисано је

125  дипломираних правника унутраш

њих послова Високе школе унутрашњих

послова, и то 36 полицијског усмјерења,

31 криминалистичког усмјерења и 53

који су студије завршили по „болоњском

процесу“, као и 5 специјалиста. 

Свечаности су присуствовали мини

стар унутрашњих послова Станислав

Чађо, директор полиције Гојко Васић,

министар здравља и социјалне заштите

Ранко Шкрбић и градоначелник Бање

Луке Драгољуб Давидовић, представ

ници Криминалистичкополицијске ака

демије из Београда и многе друге

званице.

У свом поздравном обраћању мини

стар унутрашњих послова Станислав

Чађо је изразио велико задовољство

што присуствује једном оваком догађају,

те похвалио рад студената Високе школе

унутрашњих послова, полазника Поли

цијске академије, као и запослених у

Управи за полицијско образовање.

Дана 22. 11. 2010. године одр

жана је свечаност у просто

ријама Управе за полицијско

образовање поводом 15 година по

стојања вишег и високог  полицијског

образовања. 
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Обиљежавање 15 година вишег и ви

соког образовања је пратио, поред про

токоларног дијела, и богат

културнозабавни програм, а свечаности

је присуствовало око 750 посјетилаца.

ПРЕДАВАЊЕ О ТЕМИ "ЕВРОПСКИ НАЛОГ ЗА ХАПШЕЊЕ"

Дана 19. 10. 2010. године на Висо

кој школи унутрашњих послова

је мр Илијан Бојанов Бајчев (Ilijan Boy

anov Baychev), с универзитета ”Св. Ћи

рило и Методије”, Велико Трново

(Бугарска), одржао предавање о теми

‘’Европски налог за хапшење’’. 

Присутнима се прво обратио начел

ник Управе за полицијско образовање др

Миле Шикман, а затим је уводно изла

гање имала проф. др Валерија Шаула,

проректор за међународне односе на Ба

њалучком универзитету. 

Ово је један од видова конкретне са

радње и академске размјене између Уни

верзитета у Бањој Луци, Високе школе

унутрашњих послова Бања Лука и уни

верзитета ”Св. Ћирило и Методије” из

Великог Трнова (Бугарска). Предавању

су присуствовали студенти Високе

школе унутрашњих послова, као и за

интересовани радници Управе за поли

цијско образовање.

УРУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ УЧЕСНИЦИМА ОБУКЕ НА ТЕМУ „НАПРЕДНЕ
ИСТРАГЕ И ТЕХНИКЕ КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА СЛОЖЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ

КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА

Начелник Управе за полицијско

образовање др Миле Шикман

уручио је сертификате о успјешно за

вршеној обуци полазницима обуке на

тему „Напредне истраге и технике

кривичног гоњења сложених финан

сијских кривичних дјела“. 

Обука је трајала од 22. до 26. 11. 2010,

а организована је за припаднике Мини

старства унутрашњих послова Репуб

лике Српске у складу са Законом о

одузимању имовине стечене изврше

њем кривичног дјела. Обуку је успјешно

завршило девет полазника. Начелник

Шикман изразио је задовољство што је

обука успјешно завршена, као и очеки

вања од полазника који су стекли до

датна знања и вјештине у области фи

нансијских истрага. Савјетник за

истраге финансијског криминала у кри

миналистичкој обуци америчког Мини

старства правде Џимс Мејл захвалио се

Управи за полицијско образовање на од

личним условима за рад, те најавио даљу

сарадњу у овој области. 

Министарство унутрашњих послова

Републике Српске у сарадњи са Међуна
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ПОЧЕТАК НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА ЗА XV КЛАСУ ПА И II КЛАСУ ПА 
ЗА ПРИПАДНИКЕ СЈП“

Кадети ће се школовати по Наставном

плану и програму основне полицијске

обуке првог нивоа, хармонизованом на

нивоу БиХ. Из вишегодишњег искуства

и прецизираних основа из Наставног

плана и програма произлази Програм

рада класа као смјерница за реализацију

задатака, динамику рада, као и носиоци

појединих активности у наставном про

цесу.

Основни циљ васпитнообразовног

процеса у Полицијској академији јесте

школовање у сврху оспособљавања кад

рова у МУПу РС и примјена нове поли

цијске праксе у демократским

оквирима.

Програм рада ће се реализовати кроз

три фазе обуке:

• Прва фаза – теоријска настава с 

практичним вјежбама и 

ситуационом наставом у трајању 

од 7 мјесеци, што укупно износи 

885 наставних часова;

• Друга фаза – практична обука у 

центрима јавне безбједности 

Републике Српске у трајању од 88 

радних дана, по плану практично

оперативне наставе;

• Трећа фаза – систематизација 

градива, ситуациона настава и 

полагање завршног испита, у 

трајању од 4 наставне седмице 

или 120 наставних часова. 

Настава ће се изводити у једној смјени

током петодневне наставне седмице, по

разредночасовном систему с акцентом

на интерактивној настави, практичним

вјежбама, проблемској и ситуационој на

стави, с генералним циљем да се полаз

ници стављају у центар наставног

процеса.

Дана 6. 12. 2010. започео је на

ставни процес за 22 кадета 15.

класе Основне полицијске обуке првог

нивоа и 10 кадета 2. класе Основне по

лицијске обуке првог нивоа за при

паднике Специјалне јединице

полиције у Јединици за основно и спе

цијалистичко образовање – Поли

цијској академији.

родним програмом помоћи у кримина

листичкој обуци Министарства правде

САД (УСДОЈ/ИЦИТАП) реализовало је

двије петодневне обуке на тему „На

предне истраге и технике кривичног го

њења сложених финансијских кривич

них дјела“.
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Током школовања полазници су

смјештени у Интернат Управе за поли

цијско образовање. За кориштење су им

доступни: библиотека, теретана, зајед

нички простор с ТВ салом, чајна кухиња,

ситуациони стан и школска полицијска

станица, која се осим за извођење на

ставе користи и за самосталан рад и

вјежбу полазника.

Наставу ће реализовати наставни

кадар Полицијске академије у сарадњи

са стручним сарадницима из МУПа РС.

ОДРЖАН ЧАС КРИМИНАЛИСТИКЕ ПОСВЕЋЕН РОЂЕНДАНУ 
ПИОНИРА НАУЧНЕ КРИМИНАЛИСТИКЕ ДР ХАНСУ ГРОСУ

Дана 27. 12. 2010. у Управи за по

лицијско образовање одржан је

Час криминалистике посвећен рођен

дану пионира научне криминали

стике др Хансу Гросу. Часу

Криминалистике присуствовали су

студенти Високе школе унутрашњих

послова, полазници Полицијске ака

демије, заинтересовани припадници

Министарства унутрашњих послова

Републике Српске, као и одређени

број гостију.

За настанак, развој и афирмацију кри

миналистике као науке и праксе за

служни су многи. На Часу

криминалистике проф. др Миле Ма

тијевић представио је дјело др Рудолфа

Арчибалда Рајса, а проф. др Бранислав

Симоновић указао колико је развоју кри

миналистике на нашим просторима до

принио др Владимир Водинелић –

доајен југословенске криминалистике.

Начелник Управе за полицијско образо

вање др Миле Шикман и директор поли

ције Гојко Васић указали су на значај

криминалистике у полицијском образо

вању и пракси.

Свој допринос су дали и студенти Гор

дана Шакотић и Марко Ћалић рефера

том о животном путу др Ханса Гроса.

ХАНС ГРОС (Hans Gross, 1848–1915)
Аустријски криминалиста који је за

вршио студије на правном факултету и

започео судску праксу 1869. Стекао је ог

ромно практично искуство, прво као

истражни судија, а потом као јавни ту

жилац у Грацу, када је 1893. године 

објавио дjело Приручник за истражне

судије. У трећем издању ове књиге, која

је 1898. године изашла под насловом

Приручник за истражне судије као си

стем криминалистике. (Handbuch für Un

tersuchungsrichter als System der

Kriminalistik), Грос први пут у литера

туру уводи појам "криминалистика". Као

човјек огромног искуства, стеченог у

низу година практичне активности,

Грос је криминалистичку активност по

сматрао као чисти истраживачки рад, а

сваки криминални случај као неки на

учни проблем који треба да ријеши су

дија.

Гросов термин криминалистика обу

хвата два научна подручја. С једне

стране овај термин укључује феномено

логију злочина, а с друге научну поли

цију. Унутар овог другог подручја Грос је

разликовао криминалистичку тактику
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од криминалистичке технологије. Други

велики резултат Гросовог научног рада

је књига Криминална психологија,

објављена 1897. године. Грос је оснивач

и чувеног часописа ''Archiv für Кrimino

logie'', иако у њему све вријеме углавном

излазе прилози из подручја криминали

стике и криминалистичке медицине.

Грос је 1899. постао професор у Прагу, а

касније у Грацу. На Универзитету у Грацу

основао је 1912. Криминалистички ин

ститут.

ПОЧЕЛА АКАДЕМСКА 2010/11. ГОДИНА НА 
ВИСОКОЈ ШКОЛИ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Студентима прве године добродош

лицу су пожељели начелник Управе за

полицијско образовање Миле Шикман и

директор Високе школе унутрашњих по

слова Горан Амиџић.

Дана 11. 10. 2010. године, на Ви

сокој школи унутрашњих по

слова почела је академска 2010/11.

година за редовне студенте прве,

друге, треће и четврте године. Прву

годину редовних студија су уписала 44

студента, од којих су 34 младића и 10

дјевојака, док је на ванредне студије

уписано 11 студената. 

"ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА" У УПРАВИ ЗА ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ

У посјети Управи за полицијско обра

зовање били су ученици других и трећих

разреда ОШ "Вук Стефановић Караџић"

који су том приликом упознати с радом

Полицијске академије, школовањем

младих полицајаца, опремом и сред

ствима која користимо у наставном про

цесу. Наведена активност је реализована

кроз осам тачака. 

Мали гости имали су прилику да га

ђају на FATSу, виде експонате из каби

нета криминалистике, Школску

полицијску станицу, кабинет информа

тике, ситуациони стан гдје им је пока

зана једна од вјежби полазника ПА, те да

"пробају" да користе нека средства у

раду полиције (палица, стоп палица, ли

сице, моторола итд.).

На крају програма ученицима је по

дијељен промотивни материјал.

Дана 8. 10. 2010. године, у циљу

унапређења сарадње с основ

ним школама, те стварања неопходног

повјерења младих у полицију, реали

зована је активност "Дан отворених

врата".
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Спортске активности

ЕКИПА МУПа РС НА СВЈЕТСКОМ ТУРНИРУ У 
МАЛОМ ФУДБАЛУ ЗА ПОЛИЦИЈУ

Екипа МУПа РС учествовала је на

Свјетском турниру у малом фуд

балу за полицију, који се већ 29 година

одржава у холандском граду Eiber

genu. MУП РС од 2004. године редовно

учествује на овом такмичењу.

Ове године на турниру је учествовало

180 тимова из 44 државе из читавог

свијета. Такмичење се одвија у три кате

горије: сениори, мушкарци 35+ и жене.

Екипа МУПа РС је учествовала у катего

рији мушкарци 35+, у којој су се так

мичиле 54 екипе. Одличном игром, без

иједног пораза или неријешеног резул

тата, екипа МУПа пласирала се у фи

нале. У финалу је изгубила у

продужецима, правилом златног гола, и

тиме освојила друго мјесто, понављајући

успјех од прошле године. Сам пласман у

финале представља посебан успјех и са

тисфакцију за екипу, али и промоцију

Министарства и Републике Српске и

њених обиљежја: заставе и химне.

Управа за полицијско образовање пру

жила је помоћ и подршку екипи МУПа,

обезбјеђујући смјештај за чланове тима,

како приликом организовања одласка

на такмичење, тако и током припрема,

дајући тиме велики допринос овом зна

чајном успјеху.



Други о нама


