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ПОСЈЕТЕ ПРЕДСТАВНИКА УПРАВЕ ЗА 

ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ (МУП-а) 

СРОДНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И 

УЧЕШЋЕ НА ЗНАЧАЈНИЈИМ 

СКУПОВИМА 

 

Пријем код предсједника Републике Српскe 

   

Поводом прославе 9. јануара – Дана 

Републике Српске и крсне славе Републике 

Српске, Светог архиђакона Стефана, 

традиционално је приређен пријем код 

предсједника Републике Српске.  

Предсједник Републике примио је 

истовремено делегације представника 

државних и приватних универзитета у 

Републици Српској, представнике Високе 

школе унутрашњих послова МУП-а 

Републике Српске, најбоље студенте, 

делегацију најуспјешнијих спортиста 

Републике Српске и десет награђених 

ученика који су писали радове о теми: 

''Двадесет година Републике Српске''. 

У име Високе школе унутрашњих 

послова свечаном пријему код предсједника 

Републике Српске присуствовали су мр Горан 

Амиџић, директор Високе школе, и Гордана 

Шакотић, најбољи студент Високе школе (са 

просјечном оцјеном 9,33). 

Предсједник Републике уприличио је, 

12. 1. 2012, и пријем за делегацију 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске коју је предводио 

министар унутрашњих послова Станислав 

Чађо, а чинили су је начелници управа и 

начелници центара јавне безбједности. 

Управу за полицијско образовање 

представљао је начелник др Миле Шикман. 

 

Током пријема представника 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске указано је на важност 

МУП-а у формирању и одбрани Републике 

Српске, и успостављању мира и очувању 

безбједности у послијератном периоду. 

Констатовано је да је Полиција Републике 

Српске најуспјешнија безбједносна агенција у 

БиХ. 

 

Посјета Криминалистичко-полицијској 

академији Београд 

 

У периоду од 6. до 8. 4. 2012, 

директор, наставници, сарадници и студенти 

Високе школе унутрашњих послова били су у 

посјети Криминалистичко-полицијској 

академији у Београду. 

У оквиру посјете делегација је 

упозната с историјатом настанка 

Криминалистичко-полицијске академије и 

комплексом наставних и смјештајних 

капацитета.  
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Студенти Високе школе унутрашњих 

послова, заједно са студентима Факултета 

безбједности из Скопља, студентима 

Криминалистичко-полицијске академије из 

Београда и полазницима Центра за основну 

полицијску обуку из Сремске Каменице 

учествовали су у спортским активностима – у 

такмичењу у одбојци и баскету, у којем су у 

обје дисциплине заузели друго мјесто (иза 

одбојкашица Криминалистичко-полицијске 

академије и кошаркаша Центра за основну 

полицијску обуку). 

У склопу слободних активности, за све 

учеснике организован је богат културно-

забавни програм, који је обухватао и обилазак 

Београда. 

 

Kонференција ''Безбједност и 

евроатлантске перспективе на Балкану'', 

Охрид (Република Македонија) 

 

Дана 25. и 26. маја 2012, у Охриду 

(Република Македонија) је одржана 

мeђународна научна конференција под 

називом ''Безбједност и евроатлантске 

перспективе на Балкану'', на којој су 

учествовали сљедећи радници Управе за 

полицијско образовање: др Миле Шикман, 

начелник Управе за полицијско образовање, 

мр Горан Амиџић, директор Високе школе 

унутрашњих послова, мр Гојко Шетка, 

Николинa Грбић-Павловић, мр, Гојко 

Павловић, мр, стручни сарадници и 

Александар Лазић, инспектор за стручно 

усавршавање.  

Организатор ове конференције био је 

Факултет за безбедност Скопље, а један од 

суорганизатора је и Висока школа 

унутрашњих послова Бањалука. 

Учесници конференције стигли су из 

седам држава. Конференција је била 

организована у четири панела, на којима је 

изложено око 70 радова. 

 

Учешће радника ВШУП на семинару 

„Борба против сајбер тероризма“ 

 

Седмог и осмог фебруара 2012. 

директор Високе школе унутрашњих послова, 

заједно са наставницима и сарадницима 

безбједносно-полицијске и криминалистичке 

катедре Високе школе, присуствовао је 

дводневном семинару о теми „Борба против 

сајбер тероризма“.  

Семинар је одржан у 

административном центру Владе Републике 

Српске, а у организацији TAIEX-а (Technical 

Assistance Information Exchange Instrument). 

Циљ је био упознавање са сајбер 

тероризмом, правним оквирима борбе против 

сајбер тероризма, те размјена практичних 

искустава учесника семинара. 

 

Радна посјета припадника МУП-а 

Републике Српске Полицијској управи за 

град Београд у склопу похађања семинара 

„Сузбијање нереда на спортским и другим 

манифестацијама“ 

 

У периоду од 9. до 12. 4. 2012, двадест 

шест припадника Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске (руководни 

радници) боравило је у радној посјети 

Полицијској управи за Град Београд, која је 

имала за циљ присуствовање обезбјеђеивању 

спортске манифестације високог ризика у 

циљу стручног усавршавања у овој области. 
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Посјета је организована у склопу реализације 

семинара ''Сузбијање нереда на спортским и 

другим манифестацијама''.  

Дана 10. 4. 2012. у 9.00 часова 

приређен је пријем у Полицијској управи за 

Град Београд, на којем се нашим радницима 

обратио начелник Миладин Деспотовић који 

им је пожелио добродошлицу, истакао велики 

значај посјете и сарадње између 

Министраства унутрашњих послова 

Републике Српске и Министраства 

унутрашњих послова Републике Србије, те 

представио план и програм активности. 

Дана 11. 4. 2012. радне активности 

одвијале су се у ПУ за Град Београд и на 

стадиону ФК „Партизан“ у вријеме припреме 

и извршења ванредног обезбјеђења 

одигравања фудбалске утакмице високог 

ризика Партизан – Црвена Звезда. 

Смјештај и исхрана били су 

организовани у Наставном центру ''Авала'', 

гдје се по завршетку активности дана 12. 4. 

2012. нашим припадницима обратио те их 

поздравио замјеник начелника Управе за 

стручно образовање, оспособљавање, 

усавршавање и науку мр Божидар Оташевић, 

који је истакао велики значај посјете и 

сарадње између  Министраства унутрашњих 

послова Републике Српске и Министраства 

унутрашњих послова Републике Србије, са 

надом да ће се овај вид посјета и стручног 

усавршавања практиковати све чешће. 

Инспектор за стручно усавршавање 

Александар Лазић ја у име Управе за 

полицијско образовање уручио захвалнице за 

успјешну сарадњу, организацију и допринос 

стручном усавршавању наших радника 

начелнику Полицијске управе за Град 

Београд Миладину Деспотовиићу, замјенику 

начелника Управе за стручно образовање, 

оспособљавање, усавршавање и науку мр 

Божидару Оташевићу и начелнику Наставног 

центра ''Авала'' Милији Мијатовићу. 

 

Студенти уручили „Сребрени знак 

полиције“ министарки унутрашњих 

послова Републике Аустрије 

 

Студенти Високе школе унутрашњих 

послова Републике Српске представљали су 

МУП РС на трaдиционалном Полицијском 

балу који је одржан 21. и 22. 1. 2012. у Бечу.  

Министарство унутрашњих послова 

Републике Аустрије традиционално, већ 80 

година, организује полицијске балове на 

којима учествују кадети полицијских 

школа/академија Републике Аустрије, али и 

кадети полицијских школа/академија из 

других држава, а ове године позив је упућен 

представницима наше земље. 

Министарство унутрашњих послова 

РС је на Полицијском балу који је одржан у 

Градској вијећници у Бечу представљало 

седам студената, које је приликом ове посјете 

примила и министарка унутрашњих послова 

Републике Аустрије Јохана Микл Лејтнер 

(Johanna Mikl Leitner). 

Наши студенти су у име МУП-а РС 

том приликом аустријској министарки 

уручили „Сребрени знак полиције“ у знак 

захвалности за гостопримство позив за 

учествовање на балу. 

У оквиру седмодневне посјете, 

студенте је примио и амбасадор БиХ у 

Аустрији, затим замјеник градоначелника 

Беча, замјеник предсједника Полиције 



  

4 
 

Аустрије, а уприличена им је и посјета и 

упознавање с радом саобраћајне полиције, 

Бечком специјалном јединицом WEGA и 

Специјалном јединицом за псе. 

 

ПОСЈЕТЕ ПРЕДСТАВНИКА СРОДНИХ 

ИНСТИТУЦИЈА УПРАВИ ЗА 

ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

Посјета КПА Београд и Факултета 

безбједности Скопље 
 

Дана 20, 21. и 22. 4. 2012. делегације 

Криминалистичко-полицијске академије из 

Београда и Факултета безбједности Скопље 

биле су у посјети Високој школи унутрашњих 

послова. 

Гости су дочекани у петак 

послијеподне, а истог дана у вечерњим 

часовима уприличено је дружење. 

У суботу, у периоду од 10.00 до 13.00 

часова одржана су спортска такмичења за 

студенте, и то у одбојци (за жене) и кошарци 

(за мушкарце).  

По завршетку спортских такмичења, 

студенти Криминалистичко-полицијске 

академије Београд и Факултета безбједности 

Скопље су обишли и просторије Управе за 

полицијско образовање: амфитеатар, 

криминалистичку лабораторију, кабинет 

криминалистике, библиотеку, ситуациони 

стан, кабинет наоружања, као и музејску 

поставку ВШУП-а и на тај начин се упознали 

с условима студирања на Високој школи 

унутрашњих послова. 

У оквиру посјете гости из Београда и 

Скопља обишли су град.  

Асистенти Високе школе унутрашњих 

послова Гојко Шетка и Предраг Поповић и 

студент Високе школе унутрашњих послова 

Синиша Васић су настојали госте упознати са 

што више знаменитости града на Врбасу.  

Полазна тачка ове шетње био је Трг 

Републике Српске и административни центар 

Владе Републике Српске.  

Шетња је настављена улицом Kраља 

Петра I Карађорђевића према центру града.  

Ту су се могле видјети најзначаније 

институције и објекти друштвеног, културног 

и забавног карактера, као што су: Народна 

скупштина, Народно позориште, Храм 

Христа Спаситеља, Палата Републике 

Српске, Парк Бана Милосављевића, 

Административни центар Града Бањалуке, 

Парк Петар Кочић, Тврђава Кастел, Хотел 

Босна, Робна кућа Боска и друге.  

С успутним задржавањем ради 

фотографисања и разгледања наведених 

знаменитости, стигло се до Трга Крајине и Робне 

куће Боска, гдје су гости могли купити понеки 

сувенир или сјести и одморити се у неком од 

оближњих угоститељских објеката, а наравно, 

неизоставан избор гостију је био и бањалучки 

ћевап.  

Гости су такође посјетили Бањ-брдо, 

најпознатије бањалучко излетиште.  

Обилазак се завршио вожњом у мини-

бусу Управе за полицијско образовање улицама 

града. 

У вечерњим часовима за госте је 

приређена свечана вечера на којој су додијељена 

признања најуспјешнијима на спортским 

такмичењима. 

Посјета је завршена у недјељу ујутро око 

11.00 часова. 
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СЕМИНАРИ 

 

Семинар „Сузбијање нереда на спортским 

и другим манифестацијама“ 

 

У просторијамa Управе за полицијско 

образовање дана 19. 3. 2012. почела је 

реализација семинара „Сузбијање нереда на 

спортским и другим манифестацијама“. 

Циљ семинара је да пружи могућност 

полазницима да идентификују проблеме, 

размијене искуства везана за планирање, 

организовање и спровођење обезбјеђења 

спортских и других манифестација високог 

ризика, те да усвоје ново знање које се односи 

на припремне радње за планирање и 

реализацију обезбјеђења спортских приредби 

и других манифестација високог ризика.  

Полазници семинара били су 

руководни радници полицијских станица, 

полицијски службеници из сектора полиције 

и руководни радници јединица за подршку. 
 

У име Управе за полицијско 

образовање полазницима се обратио 

начелник Одјељења за стручно усавршавање 

Жељко Спасојевић, упознао их са 

методологијом рада и зажелио успјешан рад 

на семинару. 

У име Управе полиције полазницима 

се обратио начелник Јединице за послове 

опште полиције Драган Ћибић. 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар ''Манипулација хартијама од 

вриједности, одавање и кориштење 

берзанске тајне'' 

 

            У Управи за полицијско образовање 

22. и 23. маја 2012. реализован је семинар 

''Манипулација хартијама од вриједности, 

одавање и кориштење берзанске тајне'', у 

сарадњи са Специјалним тужилаштвом 

Бањалука и Комисијом за хартије од 

вриједности Републике Српске.  

          Учесници семинара били су 

припадници окружних тужилаштава Источно 

Сарајево, Добој и Бањалука, те Министарства 

унутрашњих послова РС.  

            Циљ семинара је упознавање 

полазника с прописима о тржишту капитала и 

незаконитостима које се дешавају приликом 

трговања хартијама од вриједности, тј. с  

основама  функционисања тржишта капитала 

у Републици Српској. 

           Семинар су отворили др Миле 

Шикман, начелник Управе за полицијско 

образовање, и Зоран Мандић, начелник 

Управе криминалистичке полиције. 

 

 

Семинар ''Стрес – заштита менталног 

здравља полицијских службеника МУП-а 

РС'' 

           Дана 24. и 25. 5. 2012. у просторијама 

Високе школе одржан је семинар о теми 

«Стрес – заштита менталног здравља 

полицијских службеника МУП-а РС». 

            Предавачи су били: доц. др Милена 

Пашић, мр sci др Нера Зивлак Радуловић, 

дипл. психолог Тања Стјепановић, 
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психотерапеут групне анализе, др Дарко 

Паспаљ и мр Жана Врућинић.  

          Учесници семинара су припадници 

МУП-а РС из Управе полиције, Управе 

криминалистичке полиције, Специјалне 

јединице полиције, ЦЈБ Бања Лука, ЦЈБ 

Источно Сарајево, ЦЈБ Бијељина, ЦЈБ Добој 

и ЦЈБ Требиње, радници Управе за 

полицијско образовање, као и студенти 

Високе школе унутрашњих послова.  

          Заштита менталног здравља изузетно је 

важна тема у оквиру полицијског посла. 

Свакодневно суочавање са девијантним 

појавама у друштву, критични инциденти, 

преоптерећеност послом, недостатак 

комуникације или подршке могу бити 

потенцијални индикатори стреса. Нарочито, 

критични инциденти често садрже као 

компоненту пријетњу по живот у смислу 

директне угрожености, рањавања, смрти 

једног од актера или нешто слично.  

         Када се десе, могу као потенцијални 

трауматски догађаји да утичу на развој 

симтома ПТСП-а (посттрауматски стресни 

поремећај). 

 

 

Семинар „Тактика употребе чета посебних 

снага полиције“ 

 

           У просторијама Управе за полицијско 

образовање, 25. јуна 2012. почело је 

одржавање петодневног семинара о теми 

“Тактика употребе чета посебних снага 

полиције“ за 24 полицијска службеника. 

           Програмски садржаји су реализовани у 

просторијама Управе и на теренима погодним 

за практичне вјежбе.  

            Циљ семинара је упознавање 

полазника, командира чета и водова посебних 

снага полиције Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске, с основним 

тактичким принципима употребе посебних 

снага полиције у контроли маса, те њихово 

едуковање у преношењу стечених знања и 

вјештина припадницима наведених снага, а 

самим тим и оспособљавање за 

професионално дјеловање у одређеној 

ситуацији. 

 

 

КУРСЕВИ 

 

Курс „Модерна полиција – обука и 

припрема особља саобраћајне полиције да 

спроведе модерне стратегије" 

 

           У просторијама Управе за полицијско 

образовање, 13. 2. 2012. почела је реализација 

курса под називом „Модерна полиција – 

обука и припрема особља саобраћајне 

полиције да спроведе модерне стратегије и 

технике принуде“, у сарадњи са Јавним 

предузећем „Путеви Републике Српске“ и 

консултантском кућом SWEROAD.  
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Курс је похађало 20 полазника, 

командира полицијских станица за 

безбједност саобраћаја и инспектора сектора 

полиције, а трајао је до 17. 2. 2012.  

У име Управе полиције полазницима 

су се обратили начелник Јединице за 

безбједност саобраћаја Горан Шмитран и 

главни инспектор Зоран Средић. Истичући 

Шведску као земљу у којој је евидентирано 

најбоље стање безбједности саобраћаја, 

главни инспектор Средић је изразио 

задовољство што припадници саобраћајне 

полиције имају прилику да буду дио 

напредног система рада – уз активно учешће. 

Наглашавајући значај етике у 

полицији, личног примјера и позитивног 

става према нормама, руководни радници су 

пожељели полазницима сретан рад. 

 

Курс за тренере 

 

У просторијама Управе за полицијско 

образовање, 20. 2. 2012. почела је реализација 

„Курса за тренере“ у сарадњи са Центром за 

основну полицијску обуку Сремска 

Каменица. Курс се реализује у двије фазе, а 

прва је трајала до 16. 3. 2012.  

Циљ курса је обучавање припадника 

МУП-а Републике Српске за тренере у 

наставном процесу (преношење 

професионалних вјештина, знања и 

информација коришћењем андрагошке 

методологије).  

Полазници курса су три наставника 

Јединице за основну полицијску обуку – 

Полицијске академије, два радника Одјељења 

за стручно усавршавање, два радника ВШУП-

а и један припадник Специјалне јединице 

полиције МУП-а РС. 

У име Управе за полицијско 

образовање полазницима се обратио 

начелник Одјељења за стручно усавршавање 

Жељко Спасојевић, који је поздравио вишег 

тренера Гордану Милић, радницу Центра за 

основну полицијску обуку Сремска 

Каменица, и захвалио јој се на доброј 

сарадњи, а полазницима зажелио успјешан 

рад. 

 

Курс „Увиђај саобраћајне несреће и 

контрола увиђајне документације“ 

 

У просторијама Управе за полицијско 

образовање, дана 5. 3. 2012. почела је 

реализација курса „Увиђај саобраћајне 

несреће и контрола увиђајне документације.  

Циљ курса је оспособљавање 

полазника, руководних радника у 

полицијским станицама (командира, 

замјеника и помоћника командира), за 

професионалну и стручну контролу обављања 

увиђаја саобраћајне несреће, увиђајне 

документације и комплетирања списа везаних 

за саобраћајне несреће. 

 

 

Курс “Вршење увиђаја саобраћајних 

незгода“ 

 

Дана 2. 4. 2012. у Управи за 

полицијско образовање почео је курс 

“Вршење увиђаја саобраћајних незгода“ за 

припаднике МУП-а РС. 

Циљ курса је оспособљавање 

полицијских службеника Министарства 
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унутрашњих послова Републике Српске за 

вршење увиђаја саобраћајних незгода и 

поступање у случају кривичне и прекршајне 

делинквенције у области саобраћаја. 

Инструктори – наставници задужени 

за реализацију програмских садржаја јесу 

радници Управе полиције, Управе 

криминалистичке полиције – 

Криминалистичко-техничког центра МУП-а 

РС, наставници из Јединице за основну обуку 

– Полицијске академије и други стручни 

сарадници запослени у Министарству 

унутрашњих послова РС. 

 

Курс за менторе-координаторе 

 

Дана 6. 4. 2012. завршен је петодневни 

Курс за менторе-координаторе, који је 

организован у Јединици за основну обуку – 

Полицијској академији. 

Полазници курса били су руководни 

радници и вође сектора у полицијским 

станицама ЦЈБ Бања Лука, који ће 

координирати рад полицајаца-ментора у 

спровођењу предвиђених активности 

практичне обуке кадета Основне полицијске 

обуке првог нивоа.  

Циљ курса јесте да ментори 

координатори 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. 

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. 

 

Курс за менторе-полицајце 

 

Дана 27. 4. 2012. године завршен је 

двонедjељни Курс за менторе-полицајце, који 

је организован у Јединици за основну обуку – 

Полицијској академији. 

Полазници курса су вође сектора и 

полицајци у полицијским станицама ЦЈБ 

Бања Лука, који ће непосредно учествовати у 

предвиђеним активностима практичне обуке 

кадета Основне полицијске обуке првог 

нивоа.  

Циљ курса јесте да ментори-полицајци 

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. 
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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. 

 

Курс „Основни курс из противдиверзионе 

заштите“ 

 

Дана 9. 4. 2012. у Управи за 

полицијско образовање почео је «Основни 

курс из противдиверзионе заштите». Курс је 

организован за 25 припадника МУП-а РС и 

трајао је до 18. 5. 2012. 

Циљ курса је да сe полазници упознају 

с основама противдиверзионе заштите ради 

стицања нових знања неопходних за 

практично поступање противдиверзионих 

техничара приликом ПДЗ прегледа објеката и 

поступања на мјесту експлозије. 

 

„Курс за средњи руководни кадар“ 

 

Дана 4. 6. 2012. у просторијама  

Управе за полицијско образовање почео је 

''Курс за средњи руководни кадар'', који треба 

да омогући полазницима, руководним 

радницима средњег нивоа руковођења у 

полицији МУП-а РС, да схвате сложеност 

проблематике руковођења у полицији као и 

структуру и значај послова приликом 

руковођења. 

Курс „Спасавање утопљеника“ 

 

У просторијама Управе за полицијско 

образовање је 11. јуна 2012. почела 

реализација курса „Спасавање утопљеника“ 

за 20 полицијских службеника Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске, која 

је трајала до 15. 6. 2012.  

Циљ курса је оспособљавање 

припадника МУП-а РС за примјену основних 

облика одржавања тијела на води и техника 

пливања, те кориштење стечених знања и 

вјештина у одређеним ситуацијама.  

Након уводног предавања које је 

одржао Жељко Михаљчић, наставник за 

општефизичку припрему, СФО и прву помоћ, 

настављена је практична обука на градском 

олимпијском базену „Инцел“. 

 

Курс „Основна обука за полицијске 

преговараче“ 

 

У бази Специјалне јединице полиције, 

у периоду од 11. до 22. 6. 2012. реализоване 

су наставне активности предвиђене 

наставним планом и програмом „Основне 

обуке за полицијске преговараче“ за 15 

припадника Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске.  
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Циљ курса је пружање могућности 

припадницима МУП-а РС да се оспособе за 

рјешавање кризних ситуација и конфликата 

преговарањем, односно мирним путем. 

Преговарачку обуку проводе инструктори 

ангажовани из МУП-а Републике Србије.  

 

Курс „Рад полиције у заједници – I ниво“ 

 

У Управи за полицијско образовање 

одржан је, од 19. до 21. јуна 2012, семинар 

“Рад полиције у заједници – први ниво” за 12 

полазника. Циљна група су били полицијски 

службеници МУП-а Републике Српске 

распоређени на послове и задатке РПЗ 

полицајца.  

Циљ семинара је да се полазници 

семинара – полицијски службеници, у складу 

са наставним Планом и програмом „Рад 

полиције у заједници – први ниво“ и 

практичним потребама МУП–а РС, упознају с 

теоријским основама и практичним 

активностима рада полиције у заједници. 

 

„Курс за тренере – менторска фаза“ 

 

У просторијама Управе за полицијско 

образовање 25. јуна 2012. настављена је 

реализација „Курса за тренере – менторска 

фаза“. Овај курс је практична провјера знања 

и вјештина стечених на „Курсу за тренере“, 

одржаном од 20. 2. до 16. 3. 2012. Након 

проведене ове фазе, полазници ће бити 

оспособљени за самостално организовање и 

извођење 

наставног 

садржаја. 

 

 

ДРУГИ ВИДОВИ ОБУКЕ 

 

Почетак реализације наставног процеса 

 

Јединица за основну обуку – 

Полицијска академија, за кадете 16. класе, и 

3. класа за припаднике СЈП основне 

полицијске обуке први ниво, чије школовање 

траје 12 мјесеци за почетни чин полицајац, 

почела је 12. 1. 2012. с реализацијом 

наставног процеса по новом концепту и 

новом Наставном плану и програму обуке. 

 

 

Обука кадета Полицијске академија по 

новом програму усклађеном са европским 

стандардима 

 

Министар унутрашњих послова 

Републике Српске Станислав Чађо посјетио је 

20. јануара 2012. наставнике и кадете 

Полицијске академије МУП-а РС поводом 

почетка примјене новог концепта рада и 

учења по наставном плану и програму 

усклађеном са стандардима полицијског 

образовања у земљама Европске уније.  
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„Требало је створити основне 

претпоставке и припремити људе ... да 

артикулишу програме да би могли да их 

примјењују. С поносом могу рећи да данас 

радимо по програмима по којима раде 

најсавременије и најбоље полицијске 

академије у свијету“, рекао је Чађо 

новинарима у Бањалуци.  

Он је нагласио и да су, пошто је 

ВШУП стекла статус придружене чланице 

Универзитета у Бањалуци, полазници Високе 

школе унутрашњих послова стекли 

могућност да се осим у МУП-у РС 

запошљавају и у неким другим 

организацијама, установама и предузећима.  

Начелник Управе за полицијско 

образовање МУП-а РС Миле Шикман рекао 

је да нови концепт обуке подразумијева 

предметно-модуларну наставу, усмјерену на 

усвајање знања и вјештина неопходних за 

обављање свакодневних послова полицајца 

на терену. 

Нагласио је да се на Полицијску 

академију данас уписују најбољи кандидати, 

а да ће квалитет рада полицајаца на терену 

показати кључне разлике између старог и 

новог модела образовања. 

„Током обуке, за сваког кадета се води 

„Досије професионалног развоја“, који је, у 

ствари, систематски водич оцјењивања и 

комплетног напредовања кадета од стране 

наставног и командног кадра у Полицијској 

академији, инструктора и ментора у 

полицијским станицама. Овај досије садржи и 

самопроцјену кадета, а вођењем ових 

евиденција обезбјеђује се транспарентност и 

правичност оцјењивања. Досије кадет чува 

код себе, носи на практичну обуку, а по 

завршетку обуке носи на пробни рад“, изјавио 

је Шикман. 

Оцјељивање кадета обавља се тако да 

он не може прећи у другу, наредну фазу, ако 

није позитивно оцијењен у првој. Ако на 

крају једне фазе кадет има закључене три или 

више негативних оцјена, он губи статус 

кадета. 

„Стари програм полицијског 

образовања се није мијењао 10 година, тако 

да је ова промјена била неопходна“, навео је 

начелник Шикман. 

Ове године, 16. класу Основне 

полицијске обуке првог нивоа тренутно 

похађају 33 кадета, а 3. класу основне 

полицијске обуке првог нивоа за припаднике 

Специјалне јединице полиције 18 кадета. 

 

Будуће полицајке на основној полицијској 

обуци у Јединици за основну обуку – 

Полицијској академији 

 

МУП РС поклања велику пажњу 

селекцији и пријему на основну полицијску 

обуку на Полицијској академији кандидата 

женског пола, који по завршетку школовања 

добијају почетни чин полицајац. 

И у досадашњим класама школовао се 

одређени број жена, па је ова пракса 

настављена, тако да је у 16. класу основне 

полицијске обуке примљено седам кадеткиња 

које ће раме уз раме са мушким колегама 

савладавати изазове у наставном процесу. 

Добра пракса и велики допринос жена-

полицајки у МУП-у РС разбија предрасуде да 

је полицијски позив ексклузивно мушки, за 

шта је једним дијелом заслужно образовање и 
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добра припремљеност за активно учешће у 

раду Министарства унутрашњих послова. 

 

Превенција оралног здравља – прва фаза 

 

Годишњим планом и програмом 

ваннаставних активности Јединице за 

основну обуку – Полицијске академије, 

предвиђена су за кадете разна предавања 

едукативног карактера. 

Једно од њих је и предавање о теми 

"Превенција оралног здравља – каријес зуба", 

одржано 25. 1. 2012. у просторијама Управе 

за полицијско образовање, а с циљем да се 

укаже на значај превенције – раног откривања 

и сузбијања болести уста и зуба. 

Предавање је одржао др стоматологије 

Звјездан Зечевић. 

 

Тренинг: „Сексуално преносиве инфекције 

и ХИВ и високоризична занимања“ 

 

Дана 15. 2. 2012, за кадете Полицијске 

академије одржан је тренинг „Сексуално 

преносиве инфекције и ХИВ и високоризична 

занимања“.  

Циљ тренинга је едукација кадета у 

превентивне сврхе, с обзиром на посао којим 

ће се бавити.  

Носилац активности, која се 

финансира средствима Глобал фонда и 

UNDP, јесте удружење Партнерство за 

здравље у сарадњи с Министарством 

унутрашњих послова Републике Српске.  

Тренери су били Жељка Милеуснић, 

правник безбједности и криминалистике, и 

Игор Бркић, медицински техничар. 

 

Сузбијање крвних и сексуалних деликата – 

предавање 

 

Дана 10. 4. 2012. за студенте друге и 

четврте године Високе школе унутрашњих 

послова организовано је предавање о теми 

„Сузбијање крвних и сексуалних деликата“. 

Предавање је одржао Ђорђе Пеулић, 

инспектор за сузбијање крвних и сексуалних 

деликата у Центру јавне безбједности 

Бањалука.  
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Студенти су показали велику 

заинтересованост и задовољство управо стога 

што су, поред теоријског приступа, имали 

прилику да се упознају и са практичним 

аспектима откривања и доказивања ове врсте 

деликата.  

Посебно задовољство представља и 

чињеница да је предавач, инспектор Ђорђе 

Пеулић, свршени студент Високе школе, што 

је студентима додатни подстрек за даљи рад. 

Предавању су, поред студената Високе 

школе, присуствовали директор полиције 

Републике Српске и предавач Високе школе 

мр Гојко Васић, професор Високе школе 

дрМиле Шикман и стручни сарадник мр 

Дарко Јокић  

 

Завршетак обуке „Основна полицијска 

обука – други ниво“ 

 

Дана 18. 4. 2012. завршена је обука за 

35 кадета „Основне полицијске обуке – други 

ниво“, успјешно положеним завршним 

испитом. 

Обука је реализована током 18 

наставних седмица са Наставним планом и 

програмом предвиђеним садржајима из 

дванаест наставних предмета. Изводила се по 

разредно-часовном систему, комбинацијом 

предавања, вјежби и практичне наставе. 

 

Предавање о теми ''Европске интеграције 

– искуства Словеније'' 

 

Дана 8. маја 2012, поводом 

обиљежавања Дана Европе, у Управи за 

полицијско образовање одржано је предавање 

о теми ''Европске интеграције – искуства 

Словеније''. Предавање је одржао замјеник 

амбасадора Словеније у Босни и 

Херцеговини, господин Давид Брозина. 

Овом догађају су, поред студената 

Високе школе унутрашњих послова, 

присуствовали: мр Гојко Васић, директор 

полиције Републике Српске, др Миле 

Шикман, начелник Управе за полицијско 

образовање, Зоран Мандић, начелник Управе 

криминалистичке полиције, Предраг 

Крајиновић, командант Специјалне јединице 

полиције, Драган Ћибић, начелник Јединице 

полиције опште надлежности, као и други 

запослени у Министарству унутрашњих 

послова Републике Српске. 

 

Предавање за матуранткиње 

Пољопривредне школе у Бањалуци 

 

Дана 18. 5. 2012. Мрежа жена 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске, у сарадњи с Управом за 

полицијско образовање, реализовала је 

активност промоције родне равноправности и 

повећања броја жена у овом Министарству.  
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Предавање је одржано 

матуранткињама Пољопривредне школе у 

Бањалуци, с циљем да се повећа 

заинтересованост дјевојака за упис на Високу 

школу унутрашњих послова и Јединицу за 

основну обуку – Полицијску академију. На 

овај начин матуранткиње су упознате с 

моделима образовања и аплицирања у 

образовне институције МУП-а РС. 

 

Методика расвјетљавања КД 

Разбојништва – предавање 

 

Дана 22. 5. 2012, у оквиру предмета 

Криминалистика методика, за студенте друге 

године Високе школе унутрашњих послова 

организовано је предавање о теми „Методика 

расвјетљавања КД Разбојништва“. Предавање 

је одржао Младен Вуковић, инспектор за 

разбојништва у Центру јавне безбједности 

Бања Лука.  

Студенти су показали велику 

заинтересованост и задовољство управо стога 

што су, поред теоријског приступа, имали 

прилику да се упознају и са практичним 

аспектима откривања и доказивања овог 

кривичног дјела. Посебно задовољство 

пружила им је чињеница да је предавач, 

инспектор Младен Вуковић, свршени студент 

Високе школе унутрашњих послова, што 

њима представља додатни подстрек за даљи 

рад. 

Поред студената Високе школе, 

предавању су присуствовали предметни 

наставник, професор Високе школе др Миле 

Шикман, и стручни сарадник Невена Ракић. 

 

Предавање полицијског аташеа 

Швајцарске у Београду, господина Јана 

Кетнера 

 

         Дана 22. маја 2012. године од 12 до 13 

часова, у амфитеатру Високе школе 

унутрашњих послова господин Јан Кетнер, 

полицијски аташе Швајцарске у Београду,  

одржао је веома занимљиво предавање о 

организацији полиције Швајцарске и улози 

полицијских аташеа у међународној 

полицијској сарадњи.  

       Као домаћини уваженог госта, предавању 

су присуствовали и инспектори у Одјељењу 

за међународне односе Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске 

Јелена Вигњевић и Славен Росић. Наведеном 

предавању присуствовали су и радници 

Управе за полицијско образовање, те 

студенти Високе школе унутрашњих послова. 

        На самом почетку предавања, 

присутнима се обратио инспектор у 

Одјељењу за међународне односе 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске Славен Росић, који је 

представио предавача.  



  

15 
 

 

Господин Кетнер се захвалио на 

добродошлици и прилици да одржи 

предавање на Високој школи унутрашњих 

послова, те је студентима Високе школе 

унутрашњих послова пожелио много среће у 

студирању и будућем раду.  

Потом је господин Кетнер у кратким цртама 

изложио организацију полиције у 

Швајцарској, те навео све линије рада на 

којима је радио прије него што је постао 

полицијски аташе.  

Затим је причао о пословима и задацима, као 

и комплетној улози полицијског аташеа у 

међународној полицијској сарадњи.  

Говорио је и о свом животу на Тајланду, 

пошто је то прва земља у којој је обављао 

посао полицијског аташеа.  

И не само то: Кетнер је био први швајцарски 

полицијски аташе на Тајланду уопште.  

Причао је и о неким случајевима на којима је 

радио приликом обављања службе у тој 

земљи.  

Након тога се осврнуо на свој долазак у 

Београд, гдје је постао полицијски аташе 

Швајцарске за четири земље региона, и то: за 

Србију, Босну и Херцеговину, Црну Гору и 

Хрватску.  

           На крају предавања је изјавио да је 

задовољан у погледу сарадње с Босном и 

Херцеговином, те се присутнима захвалио на 

пажњи. 

 

Информативна, стручна и 

специјалистичка пракса за студенте 

ВШУП 

 

         Информативна пракса студената прве 

године (други дио) обављена је од 23. до 27. 

7. 2012, у полицијским станицама према 

мјесту пребивалишта студената, и трајала је 

30 часова (5 радних дана). 

         Стручна пракса студената друге године, 

у трајању од 50 часова, обављена је у периоду 

од 23. до 30. 7. 2012, у организационим 

јединицама МУП-а. 

        Специјалистичка пракса студената треће 

године, у трајању од 30 часова, обављена је 

од 23. до 27. 7. 2012.  

 

ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ 
 

         У пероду 1. 1 – 30. 6. 2012. издали смо 

двоброј часописа „Безбједност, полиција, 

грађани“. 

         Објавили смо и зборник радова са 

научне конференције одржане од 28. до 30. 3. 

2012. у Лакташима: „Сузбијање криминала и 

европске интеграције, с освртом на 

високотехнолошки криминал“. 
 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 
 

Информисање о измјенама Закона о 

агенцијама за обезбјеђење лица и имовине 

и приватној детективској дјелатности 
 

        Дана 26. 1. 2012. ступио је на снагу 

Закон о агенцијама за обезбјеђење лица и 

имовине и приватној детективској 

дјелатности ("Службени гласник РС", број: 

4/12), којим је донекле измијењен поступак за 

подношење захтјева за издавање овлашћења 

за обављање послова обезбјеђења лица и 

имовине.  

         Наиме, у члану 21. Закона наведени су 

услови које треба да испуњава лице које 

подноси захтјев за издавање овлашћења за 

обављање послова обезбјеђења лица и 

имовине, а у члану 22. Закона је речено да ће 

надлежни центар јавне безбједности утврдити 

да ли су испуњени законски услови из члана 

21. и након тога обавијестити подносиоца 

захтјева да ли може приступити обуци 

односно стручном испиту који се обавља у 

надлежној Управи за полицијско образовање, 

што представља новину у односу на 

досадашња законска рјешења.  

          У вези с тим обавјештавају се 

заинтересована лица – подносиоци захтјева за 

издавање овлашћења за обављање послова 

обезбјеђења, да не могу подносити захтјеве за 

обуку односно стручни испит за обављање 

послова обезбјеђења директно Управи за 

полицијско образовање, већ да се убудуће 

обрате надлежном центру јавне безбједности 

(по мјесту пребивалишта) захтјевом за 

издавање овлашћења за обављање послова 

обезбјеђења лица и имовине и потребном 

документацијом, о чему ће бити 

информисани у ЦЈБ.  
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Кадети Полицијске академије у акцији 

чишћења снијега 

 

          Због великих сњежних падавина, те 

блокаде путева и прилаза објектима у нашем 

граду, кадети Полицијске академије, и поред 

својих редовних активности, од 7. фебруара 

2012. ангажовани су у акцији чишћењу 

снијега.  

           С обзиром на то да Полицијска 

академија има добру сарадњу с 

предшколским и школским установама, и 

овај пут је одлучено да се најприје помогне 

најмлађима. Очишћени су прилази и 

двориште предшколске установе „Бамби“, 

како би се омогућио безбједан долазак и 

одлазак малих становника насеља Нова 

Варош.  

          Начелник Управе за полицијско 

образовање МУП-а Српске Миле Шикман 

рекао је да кадети Полицијске академије на 

овај начин доприносе животу заједнице. "С 

обзиром на велике падавине, одлучили смо се 

на ангажовање и помоћ око оних објеката гдје 

градске службе не стижуу очистити јер су 

заузете важнијом инфраструктуром", рекао је 

Шикман.  

          На иницијативу Управе за полицијско 

образовање, а у сарадњи са менаџментом 

вртића, договорена је стална активност на 

чишћењу снијега све док то буде требало. 

"Није нам тешко да се ангажујемо, чак ни око 

приватних објеката у којима живе старије, 

немоћне и болесне особе. Могу нам се 

обратити путем телефона број 333-603, а ми 

ћемо им, према својим могућностима, изаћи у 

сусрет", нагласио је начелник Шикман. 

          Кадети Полицијске академије 

ангажовали су се и на чишћењу снијега и 

омогућавању несметаног кретња пацијената и 

љекара у Заводу за физикалну медицину и 

рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“. 

          Акција је, потом, настављена у вртићу 

„Бамби“ – чишћењем крова и скидањем 

леденица. 

          Помоћ кадета ће се наставити, у обиму 

који дозволи обављање њихових редовних 

активности у обуци.  

          Кадети Полицијске академије су, затим, 

9. 2. учествовали у рашчишћавању снијега 

испред КБЦ Бања Лука, како би возила хитне 

службе, као и љекари и пацијенти имали 

бржи и безбједнији пролаз до зграде. 

          Начелник Управе за полицијско 

образовање МУП-а Српске др Миле Шикман 

подсјетио је да су кадети у протекла три дана 

очистили снијег и омогућили прилаз ка 

неколико бањалучких вртића и Заводу за 

физикалну медицину и рехабилитацију “Др 

Мирослав Зотовић”. Он је истакао да су ово 

ванредне активности кадетима који су, иначе, 
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до 13.00 часова на редовној обуци и настави, 

као и да се и оне узимају у обзир при 

оцјењивању кадета, јер је задатак полиције да 

служи грађанима. 

"Ми их обучавамо и на овом примјеру 

показујемо да треба да буду увијек уз своју 

заједницу и да помогну, не само вршећи 

основне дужности, него и мимо тога, 

стављајући се на располагање када је то 

најпотребније", рекао је Шикман. 

          Директор за медицинске послове 

хируршких грана у УКЦ Бањалука Зоран 

Алексић захвалио је кадетима Полицијске 

академије на пријатељском гесту, истичући 

да ће сада бити обезбијеђен квалитетнији 

прилаз централном медицинском блоку, 

зградама гинекологије и хирургије, те 

Инфективном одјељењу. 

         Кадети Полицијске академије наставили 

су са чишћењем снијега и 13. фебруара 

очистили прилаз вртићу „Плави чуперак“ у 

Борику, те снијег са крова и леденице. 

 

Будући полицајци у хуманој акцији 

добровољног давања крви 

 

            Дана 14. 2. 2012, акцији добровољног 

давања крви у Заводу за трансфузијску 

медицину РС одазвало се више од 40 кадета 

Полицијске академије.  

           Према ријечима директора Завода 

Гордане Гузијан, ови млади људи већ 

годинама редовно учествују у акцијама 

добровољног давања крви и требало би да 

служе као прави узор осталим грађанима. 

         „Дошла сам дати крв јер волим помагати 

људима. То је и мој будући посао. Осјећам се 

много боље сад кад знам да ћу некоме можда 

спасити живот. Позивам све људе добре 

воље, који су здрави, да се одазову акцијама 

добровољног давања крви, како би нас било 

више“, истакла је Данијела Малетић, 

добровољни давалац крви и кадет Полицијске 

академије, која је данас крв дала први пут.  

 

          

           Кадет Полицијске академије Манојле 

Говедарица додао је: „Пошто ми је будући 

позив усмјерен на заштиту безбједности и 

сигурности грађана, и данашња акција 

добровољног даривања крви за мене је начин 

да помогнем друштву. Презадовољан сам што 

сам дао крв особи којој је крв била неопходна 

да би преживјела. Свако ко је у могућности 

да помогне другима, то би требало и да 

учини“.  

            Кадети Полицијске академије се 

редовно одазивају хуманитарним акцијама, а 

добровољно давање крви је један од начина 

да се помогне у периодима када су потребе за 

крвљу повећане.  

          Др Миле Шикман, начелник Управе за 

полицијско образовање, поносан је на будуће 

полицајце који су се одазвали акцији давања 

крви: „Желимо да пошаљемо јасну поруку 

заједници да увијек може рачунати на 

Полицију РС, у свим друштвено корисним 

активностима, поред нашег редовног посла 

заштите личне и имовинске безбједности 

људи и имовине и спречавања и откривања 

кривичних дјела.“  

          У Заводу су посебно захвални што је 

акција одржана у ово вријеме временских 

непогода: „Добровољним даваоцима крви је 

теже да дођу до најближе трансфузиолошке 

службе, а због снијега ни екипе Завода за 
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трансфузијску медицину не могу отићи на 

терен ради одржавања акција добровољног 

давања крви“, истакла је Гордана Гузијан. 

          Организатор ове акције је Полицијска 

академија, у сарадњи са Градском 

организацијом Црвеног крста и Заводом за 

трансфузијску медицину Републике Српске. 

 

Правни факултет Универзитета у 

Бањалуци додијелио захвалницу Високој 

школи унутрашњих послова 

 

          Дана 8. 2. 2012. Правни факултет 

Универзитета у Бањалуци додијелио је 

захвалницу Високој школи унутрашњих 

послова за дугогодишњу успјешну сарадњу.           

          Захвалницу је уручио декан Правног 

факултета Универзитета у Бањалуци, проф. 

др Витомир Поповић, а у име Високе школе 

унутрашњих послова ово престижно 

признање примио је начелник Управе за 

полицијско образовање др Миле Шикман.  

          Правни факултет Универзитета у 

Бањалуци прославио је 37 година постојања и 

успјешног рада и 52 године од почетка 

студија у овом граду. Импресивној 

свечаности присуствовали су бројни 

званичници из политичког, научног, 

културног и привредног живота Републике 

Српске, многи дипломци, њихови родитељи и 

пријатељи. Правни факултет Универзитета у 

Бањалуци и Висока школа унутрашњих 

послова имају дугогодишњу успјешну 

сарадњу на свим пољима, укључујући 

наставну, научну и друге области 

универзитетског живота. 

 

Захвалница за успјешну сарадњу Управи 

за полицијско образовање и Високој 

школи унутрашњих послова 

 

          У четвртак, 1. марта 2012. у Народној и 

универзитетској библиотеци Републике 

Српске у Бањалуци, у 19.00 часова започело 

је обиљежавање петнаестогодишњице 

постојања и рада Европског дефендологија 

центра за научна, политичка, економска, 

социјална, безбједносна, социолошка и 

криминолошка истраживања.  

          Предсједник наведеног удружења је 

професор Високе школе унутрашњих послова 

др Душко Вејновић.  

          На свечаности је промовисан 31. број 

часописа Дефендологија, часописа који је у 

првој категорији националних научних 

часописа који су категорисани у складу са 

Правилником о публиковању научних 

публикацаја Министарства науке и 

технологије Републике Српске, и књига 

Дефендолошки (заштитни, безбједносни и 

одбрамбени) изазови у међународним 

односима са погледом на Босну и 

Херцеговину, аутора проф. др Душка 

Вејновића и мр Предрага Обреновића.    

           Прослави јубилеја је присуствовао 

велики број асистената и директор Високе 

школе унутрашњих послова мр Горан 

Амиџић, коме су уручене Захвалница за 

Управу за полицијско образовање и 

Захвалница за Високу школу унутрашњих 

послова за успјешну петнаестогодишњу 

сарадњу и допринос наведених институција 

раду Европског дефендологија центра. 
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Представљање антикоруптивних мјера на 

универзитетима у БиХ – радионица 

 

           Трећа радионица у оквиру пројекта 

„Представљањe анти-коруптивних мјера на 

универзитетима у БиХ“ одржана је 

22.02.2012. године у Тузли.  

           Представници Омладинског 

комуникативног центра и Удружења „Веста“ 

(Организација за поштиваље грађана у 

процесима доношења одлука), организација 

које проводе пројекат, студенти Високе 

школе унутрашњих послова – који су 

представљали студентско представничко 

тијело Универзитета у Бањалуци, 

организације „Револт“ из Тузле, те 

представник Факултета за тјелесни одгој у 

Тузли, активно су учествовали у размјени 

искустава о коруптивном понашању, о 

добрим примјерима праксе и превенцији 

нерегуларности на Универзитету у Бањалуци 

и Тузли.  

            Циљ радионице коју је држао 

професор др Тихомир Кнежичек јесте 

едукација о процесу истраживања, 

формирања и рада у великим и фокус 

групама.  

           У наредном периоду, планирано је 

десет радионица са студентима Универзитета 

у Бањалуци, да би се прикупили подаци о 

перцепцији и појавним облицима корупције.  

         Пројекат финансира ЕУ. 

 

 

 

 

Састанак са предсједником Ронилачког 

клуба „Бук“ 

 

         Дана 25. 1. 2012, у просторијама 

Јединице за основну обуку – Полицијске 

академије, одржан је састанак начелника 

Јединице Томислава Миросавића са 

предсједником Ронилачког клуба „Бук“, у 

вези с усаглашавањем текста споразума о 

сарадњи, те како би се окончале припреме за 

потписивање овог споразума. 

         Један од примарних циљева Полицијске 

академије јесте подизање полицијског 

образовања на виши ниво, као и 

унапређивање обуке у складу са европским 

стандардима.  

         Потписивањем овог споразума стичу се 

услови за континуирану реализацију обуке 

кадета Полицијске академије за роњење и 

спасавања утопљеника. 
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Предавање о теми „Спортско – 

рекреативно роњење“ 

 

           Дана 21. 2. 2012. од 17.00 до 18.20 

часова, у Управи за полицијско образовање 

одржано је предавање о теми „Спортско – 

рекреативно роњење“ за кадете Полицијске 

академије.  

          Предавање су одржали инструктори 

ронилачког клуба „Бук“ Бањалука Мирослав 

Мишковић и Бранко Радевић.  

          Кадети су имали прилику да добију 

основне информације о роњењу и ронилачкој 

опреми као и да виде поједине дијелове 

опреме која се користи приликом извршавања 

ронилачких задатака. 

 

Предавање о теми Спортско – рекреативно 

падобранство 

 

           Дана 14. 3. 2012. од 17.00 до 18.20, у 

Управи за полицијско образовање одржано је 

предавање о теми „Спортско – рекреативно 

падобранство“.  

          Предавању су присуствовали кадети 

XVI класе основне полицијске обуке првог 

нивоа и III класе основне полицијске обуке 

првог нивоа за припаднике Специјалне 

јединице полиције. Предавање су одржали 

Немања Гороња, тандем мастер и наставник 

падобранства, и Душко Грмуша, предсједник 

Падобранског школског центра Бањалука. 
          Кадети су имали прилику да добију 

основне информације о падобранству и 

падобранској опреми као и да виде поједине 

дијелове опреме која се користи приликом 

извршавања падобранских скокова. 

Почетак љетњег семестра 

 

           Дана 27. фебруара 2012. почео je 

љетњи семестар школске 2011/2012. године. 

За све студенте Високе школе унутрашњих 

послова предавања и вјежбе се реализују 

према утврђеном распореду предавања.  

 

Посјета кадета Полицијске академије 

дјеци са оштећењима и поремећајима 

локомоторног система 

 

          Дана 20. 3. 2012. кадети XVI класе 

основне полицијске обуке првог нивоа и 

кадети III класе основне полицијске обуке 

првог нивоа за припаднике СЈП посјетили су  

Одјељење за хабитацију, рехабилитацију и 

школовање дјеце и омладине са обољењима и 

оштећењима  локомоторних функција у 

Заводу за физикалу медицину и 

рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“.  

           Овом приликом кадети су уручили 

скромну донацију у виду школског прибора 

дјеци која се налазе на стационарном 

третману у Заводу и  провели пријатно 

вријеме у дружењу, играма, разговору с 

дјецом. 
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          Након ове посјете, кадети су истакли да 

су богатији за нова искуства и задовољни 

акцијама овога типа.  

 

Активности Управе за полицијско 

образовање поводом Дана полиције МУП-а 

РС 

 

          Поводом Дана полиције Републике 

Српске, 4. априла 2012. отворена је музејска 

поставка Министарства унутрашњих послова 

у Управи за полицијско образовање, на којој 

су изложени експонати полицијске опреме и 

наоружања. 

           Музејску поставку отворио је директор 

полиције Гојко Васић. 

           Истовремено је уприличен Дан 

отворених врата, па су Управу за полицијско 

образовање посјетити ученици 9. разреда 

Основне школе „Бранко Ћопић“ са 

наставницима, као и дјеца из вртића 

„Пчелица“ и „Тијана“ са васпитачима.  

           Гости су се упознали са дијелом 

активности кадета Јединице за основну обуку 

– Полицијске академије, начином њиховог 

школовања, простором у коме се врши обука 

и материјално-техничким средствима која се 

користе у наставном процесу. 

 

 

 

Командант Специјалне јединице полиције 

МУП-а РС у Управи за полицијско 

образовање 

 

          Дана 11. 4. 2012. командант Специјалне 

јединице полиције МУП-а РС посјетио је 

Управу за полицијско образовање, гдје је на 

састанку са представницима Управе 

разговарао о реализацији специјалистичке 

обуке у области полицијског преговарања и 

обезбјеђења VIP личности.  

          Разговарано је и о обуци кадета основне 

полицијске обуке првог нивоа за припаднике 

Специјалне јединице полиције, након чега је 

командант СЈП обишао и музејску поставку у 

просторијама Управе. 

 

 

Посјета дјеце из вртића „Лариса Шугић“ 

 

          Дана 18. 4. 2012, у оквиру једнодневне 

посјете Бањалуци, дјеца из которварошког 

вртића „Лариса Шугић“ посјетила су Управу 

за полицијско образовање. 

          Обишла су просторије Управе, а кадети 

Полицијске академије су им показали вјежбу 

из области примјене полицијских вјештина. 
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Кадети Полицијске академије на 

Универзитетским спортским играма 

 

           Дана 18. 4. 2012. одржана је улична 

трка у склопу Универзитетских спортских 

игара и Дана града Бањалуке, у којој су узели 

учешћа кадети XVI класе основне полицијске 

обуке првог нивоа, кадети III класе основне 

полицијске обуке првог нивоа за припадника 

СЈП, као и студенти Високе школе 

унутрашњих послова.  

           Старт трке је био испред студентског 

кампуса, а циљ је био постављен испред 

студентских павиљона 1 и 2. 

 

 

  

 

ПОСЉЕДЊИ ПОЗДРАВ  

НАШИМ ПРИЈАТЕЉИМА 

 

Поводом велике трагедије која је задесила 

Републику Српску и Падобрански клуб 

„Бањалука“, и однијела пет младих 

живота – великих спортиста и наших 

пријатеља, радници Управе за полицијско 

образовање, кадети Полицијске академије 

и студенти Високе школе унутрашњих 

послова упутили су путем нашег сајта 

посљедњи поздрав страдалима, уз обећање 

да их никада неће заборавити, јер су ови 

неустрашиви момци оставили неизбрисив 

траг у нашим срцима и нашим животима. 

 

 


