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ПОСЈЕТЕ ПРЕДСТАВНИКА УПРАВЕ ЗА 
ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

СРОДНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И 
УЧЕШЋЕ НА ЗНАЧАЈНИЈИМ 

СКУПОВИМА 
 

Посјета начелника Управе Московском 
државном универзитету 

 

 
     Начелник Управе за полицијско 
образовање др Миле Шикман, у периоду 
24.10.-27.10.2013. године посјетио је 
Московски државни универзитет за културу и 
умјетност, те потписао Споразум о сарадњи 
са Институтом за право, економију и 
управљање при наведеном Универзитету. 
Такође, наведеној посјети присуствовали су и 
проф. др Станко Бејатовић, професор 
међународног кривичног права у Високој 
школи унутрашњих послова, као и мр 
Милимир Говедарица, шеф катедре правних 
наука у Високој школи унутрашњих послова. 
     Дана 24.10.2013. године уприличен је 
пријем код проректора Универзитета проф. 
др Л. С. Жаркове, којом приликом је и 
потписан Споразум о сарадњи Института за 
право, економију и управљање, Московског 
државног универзитета за културу и 
умјетност и Високе школе унутрашњих 
послова, Министарства унутрашњих послова 
Републике Српске. 
     Након тога организован је састанак са 
руководством и професорима Института на 
којем се разговарало о начинима и 
могућностима за сарању у области 
образовање и обуке, укључујући обострану 
размјену студената и наставника, обостране 

студијске посјете, учешће у заједничким 
научно-истраживачким пројектима, учешће у 
научним и стручним конференцијама, 
објављивање научних и стручних радова, 
академске активности студената, као и друге 
активности од значаја за високо образовање 
обе институције. Указано је на могућност да 
наши студенти наставе магистарске и 
докторске студије на овом престижном 
Унивезитету, размјена и стручно 
усавршавање наставног кадра, као и 
објављивање научних и стручних радова у 
научним и стручним часописима. Поред 
наведеног отворена је могућност и за сарадњу 
Московског државног универзитета за 
културу и умјетност са Универзитетом у 
Бањој Луци, будући да смо ми придружена 
чланица Универзитета. Колеге са московског 
Унивезитета су изразиле своју спремоност и 
за сарадњу на овом плану. Потом је 
организован округли сто на тему “Актуелни 
проблеми правних система земаља бивше 
Југославије“ на којем су учествовали 
професори и сарадници наведеног Инситута, 
а на којем је представљена и актуелна 
ситуација у Републици Српској. Исто тако 
уприличено је предавање за студенте друге и 
треће године студија Института за право, 
економију и управљање, која су искоришћена 
да се представи и високо полицијско 
образовање у Републици Српској, те 
могућности за даљу сарадњу. Такође 
студентима и професорима је упућен позив да 
посјете Високу школу унутрашњих послова у 
Бањој Луци, те се непосредно упознају са 
нашим студентима и начином рада. 

     Московски државни универзитет за 
културу и умјетност основан је 1930. године у 
Москви, као високообразована институција у 
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области културе и умјетности. Данас је ово 
најстарија високообразована институција 
овог типа у Руској Федерацији и лидер у 
својој бранши. Универзитет је организован 
кроз пет факултета, шест института, 49 
катедри, осам регионалних одјељења и 74 
специјалистичка курса. На Универзитету 
тренутно студира преко 11.000 студената, као 
и 250 студената из 38 других земаља. 
Институт за право, економију и управљање 
основан је 1999. године, као једна од водећих 
организационих јединица Универзитета, који 
има три смјера: право, економију и 
управљање (менаџмент). Студенти смјера 
право и државни менаџмент праксу стичу у 
Државној думи. До данас је диплому 
Института (основих и последипломских 
студија) стекло више од 850 студената, а на 
Институту је запослено више од 60 
наставника, од којих 70% имају докторске 
титуле. Више информација доступно је путем 
веб сајта Московског државног унверзитета 
за културу и умјетност www.mguki.ru и 
Института за право, економију и управљање 
www.ieup.msuc.org/. 
 

Учешће представника Управе на скупу 
''Унапређење полицијских послова 

безбједности саобраћаја'' 

     У периоду од 06. до 08. новембра 2013. 
године одржан је стручни скуп под називом 
''Унапређење полицијских послова 
безбједности саобраћаја''.  Скуп је о др жан на 
Тари у организацији Министарства 
унутрашњих послова Србије и Ханс Зајдел 
Фондације. Кроз три дана савјетовања 

изложено је преко 30 радова, а савјетовању су 
присуствовали представници саобраћајне 
полиције из 20 земаља. 
     Испред Управе за полицијско образовање 
на скупу су учествовали замјеник начелника 
Управе др Амиџић Горан и наставник 
Полицијске академије Саламадија Милан са 
радом под називом „Примјена стационарних 
радарских система у Републици Српској“. 
     На свјетовању су презентовани радови из 
сљедећих тема: Актуелни проблеми у 
примјени закона о безбједности саобраћаја на 
путевима; Савремене процедуре и средства за 
полицијску контролу саобраћаја; Савремене 
процедуре, стандарди и средства за 
обезбјеђење лица мјеста и вршење увиђаја 
саобраћајних незгода; Примјена система за 
аутоматску контролу саобраћаја; Видео и 
аудио надзор полицијских службеника 
приликом контроле саобраћаја и Стање и 
проблеми безбједности саобраћаја са 
посебним освртом на рањиве категорије 
учесника у саобраћају. 
 

Учешће начелника Управе на 
међународној конференцији у Охриду 

     Начелник Управе за полицијско 
образовање др Миле Шикман учествовао је у 
раду међународне конференције “Превенција 
и сузбијање транснационалног организованог 
криминалитета – теорија и пракса“.     
     Конференцију су организовали Женевски 
центар за контролу оружја (DCAF), 
Министарство унутрашњих послова 
Македоније и Конференција о полицијској 
сарадњи у Југоисточној Европи (PSSSEE). 
Учесници конференције били су 
представници служби за борбу против 
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организованог кримининала и чланови 
академске заједнице из: Албаније, Аустрије, 
Босне и Херцеговине, Бугарске, Мађарске, 
Македоније, Молдавије, Црне Горе, 
Румуније, Србије и Словеније. 
     Конференцију је отворио директор полиције 
Македоније господин Митко Чаков, а учеснике су 
још позравили Андреј Рупник, виши савјетник 
DCAF-а и Бертрам Хинзе, официр за везу 
Швајцарске. Након тога, према утврђеном 
програму рада, презентоване су теме, укључујући: 
актуелне трендове транснационалног 
организованог криминалитета, проблеми на 
подручју превенције, откривања и истраге 
кривичних дјела транснационалног организованог 
криминалитета, степен информационо-
комуникацијске подршке прикупљању, обради, 
анализи и дистрибуцији података о 
транснационалном организованом криминалу, 
научно-истраживачким пројектима о 
транснационалном организованом 
криминалитету, коришћењу емпиријских 
истраживања у практичне сврхе, приједлозима за 
унапређење концепта борбе против 
транснационалног организованог криминалитета, 
као и друга питања.  
     Након опсежних излагања и дискусија 
сачињени су и закључци, и то закључци који се 
тичу практичних аспеката откривања и 
доказивања кривичних дјела организованог 
крииналитета, закључци који се односе на 
академске аспекте истраживања организованог 
криминалитета, као и генералне закључке. 
 

Уручена признања Високој школи 
унутрашњих послова и начелнику    
Управе за полицијско образовање 

 
     На ''Октобарским 
правничким данима'' 
који су одржани 4. и 5. 
октобра 2013. године, 
на Правном факултету 
Универзитета у Бањој 
Луци, у организацији 
Удружења правника 
Републике Српске и 
Правног факултета, 
уручена су признања 
Високој школи 

унутрашњих послова и начелнику Управе за 
полицијско образовање. 

     Наиме, поводом јубилеја, десет година 
савјетовања правника, најзаслужнијим 
појединцима и колективима уручена су 
признања Удружења правника Републике 
Српске. 
     Тако је Високој школа унутрашњих 
послова у Бањој Луци додијељена ПОВЕЉА 
Удружења правника Републике Српске за 
нарочите заслуге и изузетан допринос у 
развоју Удружења правника Републике 
Српске. 

     Начелнику Управе за 
полицијско образовање др 
Мили Шикману додијељена 
је ЗАХВАЛНИЦА за укупно 
подршку раду, промоцији и 
међународној афирмацији 
Удружења правника 
Републике Српске, као и 
допронос организовању 
међународног савјетовања 
правника “Октобарски 
правнички дани“. 

     Овај традиционални међународни научни 
скуп, и ове године окупио је многе познате 
универзитетске професоре, правнике. Према 
процјенама организатора на 
овогодишњим ''Октобарским правничким 
данима'' окупило се готово 800 учесника. 
 

ПОСЈЕТЕ СРОДНИХ ИНСТИТУЦИЈА 
УПРАВИ ЗА ПОЛИЦИЈСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
 

Радни састанак представника Управе за 
полицијско образовање и Републичке 

управе цивилне заштите 
 
     Дана 16.08.2013. године у просторијама 
Републичке управе цивилне заштите у 
Источном Сарајеву одржан је радни састанак 
представника Управе за полицијско образовање 
и Републичке управе цивилне заштите. Испред 
Управе за полицијско образовање састанку су 
присуствовали начелник Управе др Миле 
Шикман, директор Високе школе унутрашњих 
послова др Горан Амиџић и инспектор за 
стручно усавршавање Александар Лазић. 
Испред Републичке управе цивилне заштите 
састанку су присуствовали директор Управе 
Милимир Додер, замјеник директора Драган 
Тупајић и помоћник директора Предраг 
Слијепчевић. 
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     На састанку се разговарало о реализација 
семинара, курсева, обука, те других видова 
образовања за потребе Републичке управе 
цивилне заштите, научно-стручној и 
издавачкој дјелатности за потребе 
Републичке управе цивилне заштите, као и 
реализацији научно стручних конференција и 
округлих столова за потребе Републичке 
управе цивилне заштите. Након дискусије по 
наведеним темама закључено је да постоји 
потреба за реализацијом одређених обука, 
семинара и курсева, као и могућности за 
укључивање Републичке управе цивилне 
заштите у систем обуке, образовања и 
стручног усавршавања у Управи за 
полицијско образовање. У том смислу 
изражена је спремност да се за потребе 
Републичке управе цивилне заштите у 
просторијама Управе за полицијско 
образовање или на терену организују 
курсеви, сенимари или обуке у вези са 
ванредним ситуација (заштита и спасавање од 
пожара, поплава, непогоде усљед земљотреса, 
сњежних падавина и наноса  и сл.). Исто тако 
представници Републичке управе цивилне 
заштите су позвани да у наредном периоду за 
часопис Министарства унутрашњих послова 
Републике Српске под називом “Безбједност, 
полиција, грађани“ доставе одређени број 
научно-стручних радова из њихове области а 
који би били објављени у часопису како би се 
шира јавност могла упознати са овом 
проблематиком. 
     На крају договорено је да руководство 
Републичке управе цивилне заштите посјети 
Управу за полицијско образвовање у Бањој 
Луци. 

Прва регионална конференција шефова 
полицијских академија 

     ''Република Српска има јако добро 
организовану Управу за полицијско 
образовање, на нивоу који одговара 
европским стандардима'', оцијенио је 
министар унутрашњих послова Српске 
Радислав Јовичић, након отварања Прве 
регионалне конференције шефова 
полицијских академија. Oн је истакао да о 
квалитету рада Управе говори и чињеница да 
су у протеклом периду склопљени и 
билатерални споразуми са земљама у регији, 
прије свега са Србијом, али и са Шпанијом, 
док су са Румунијом у току преговори о 
потписивању протокола. 
     ''Одзив учесника на ову конференцију 
говори о томе да имамо јако добар статус и да 
смо на нивоу који одговара европским 
стандардима“, додао је министар Јовичић. Он 
је нагласио да је дводневна конференција 
организована с циљем унапређења 
полицијског образовања, односно регионалне 
повезаности и усклађивања стандарда 
полицијског образовања са европским 
стандардима, те да би се преузела нова 
искуства из земаља региона и ускладили 
програми обуке и образовања. 
     Начелник Управе за полицијско 
образовање МУП-а Републике Српске Миле 
Шикман рекао је да су у Управи свјесни да је 
безбједносна компонента европских 
интеграција изузетно важна, а унутар ње је 
посебно важно полицијско образовање. 
„Желимо да полицијско образовање прати 
динамичне промјене и на овом пољу, јер ако 
имамо јако полицијско образовање имаћемо и 
добро обучене полицијске службенике који 
примјењују полицијске и истражне радње у 

http://education.muprs.org/sr/wp-content/uploads/2013/11/Civilna_zastita.jpg�
http://education.muprs.org/sr/wp-content/uploads/2013/11/PAkonf.jpg�


  

6 
 

откривању и доказивању кривичних дјела, 
посебно најтежих облика прекограничног 
криминала и организованог криминалитета“, 
до дао  је Шикман.  Он је по но вио  да МУП 
Српске има потпун систем полицијског 
образовања који подразумијева основну 
полицијску обуку, високо полицијско 
образовање и специјалистичку обуку и 
стручно усавршавање. 
     Представник Европског полицијског 
колеџа (СЕПОЛ) Мартин Дидиер рекао је да 
је циљ СЕПОЛ-а дати већу вриједност обуци 
и усавршавању широм Европе. 
„Европа има за циљ да, као што је примила 
Хрватску, прими и остале сусједне земље у 
региону. Подржавамо усавршавање виших 
полицијских службеника и пружамо им 
помоћ у ефикасној борби против 
организованог криминала“, додао је Дидиер. 
На конференцији учествују представници 
федералног МУП-а, агенција за школовање из 
Мостара, те Србије, Хрватске, Словеније, 
Македоније, Румуније, Европског 
полицијског колеџа, ИЦИТАП-а, те њемачке 
покрајине Бранденбург. МУП РС је ову 
конференцију организовао уз подршку 
програма ИЦИТАП у БиХ. 
 

Посјета представника Европског 
полицијског колеџа Управи за полицијско 

образовање 
     Управу за полицијско образовање су дана 
05.12.2013. године посјетили представници 
Европског полицијског колеџа (CEPOL) 
Martin Didier, службеник за спољне послове, 
GuidoFickenscher, дугорочни експерт ИПА 
пројекта 2010, као и службеници Сектора за 
међународну сарадњу и европске интеграције 
Министарства безбједности БиХ. 

     Током посјете, гостима је уприличен 
пријем код начелника Управе са 
сарадницима, а том приликом гости су 
упознати и са организацијом и надлежношћу 
ове Управе.  
     Након презентације гости су обишли 
Музејску поставку Министарства 
унутрашњих послова Рeпублике Српске, 
Библиотеку, Кабинет криминалистике, 
Криминалистичко – форензичку 
лабораторију, Школску полицијску станицу, 
Ситуациони стан, Просторију за саслушање 
малољетника и Амфитеатар Управе. 
     Господин Didierје истакао да је 
импресиониран радом и организацијом ове 
Управе, те нагласио да током сваке посјете 
овој Управи уочава напредак у раду. Такође, 
рекао је да подржава перспективе Високе 
школе унутрашњих послова које настоји да 
оствари у наредном периоду. 
 

Састанак представника Управе и 
службеника Владе САД-а 

    
     Дана 26.09.2013. године у просторијама 
Управе за полицијско образовање одржан је 
састанак између представника Управе и 
службеника Владе САД-а. 
     На почетку састанка, начелник Јединице за 
основну обуку – Полицијске академије 
Томислав Миросавић је представио Управу, 
организационе јединице Управе, те 
планиране и актуелне активности које се 
спроводе у Управи, са посебним акцентом на 
концепт основне полицијске обуке I и II 
нивоа, стручно усавршавање и редовно 
високошколско образовање. 

http://education.muprs.org/sr/wp-content/uploads/2013/11/Ameri.jpg�
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     Након уводног излагања начелника, вођа 
делегације Доналд Хили је указао на циљ 
посјете, те планиране активности. Том 
приликом је навео да Влада САД-а, преко 
амбасада САД-а, од 1996. године обезбјеђује 
курсеве из антитерористичких активности у 
којима учествују заинтересовани припадници 
полицијских агенција из партнерских земаља 
САД-а. Даље је навео да је на наведеним 
курсевима (који трају од једне до три 
седмице) већ учествовало и неколико 
припадника МУП-а РС,  са ко јима су о ни 
накнадно обавили разговоре, те су увидјели 
да су задовољни наведеним курсевима. Хили 
је потом навео да је конкретан циљ њихове 
посјете повремена евалуација (сваке двије до 
три године) садржаја курсева, усљед чега 
обилазе партнерске државе, те у разговору са 
менаџментом полицијских агенција, али и са 
бившим полазницима курсева настоје да 
идентификују позитивне и негативне аспекте 
досадашњих курсева, како би унаприједили 
актуелне наставне планове и програме 
(курикулуме) по којима врше обуку. Такође, 
Хили је истакао да је циљ посјете и да се 
идентификује евентуална потреба 
полицијских агенција за оваквом или 
сличном врстом обуке коју би обезбједио 
Биро, усљед чега је неопходно да се 
контактира Канцеларија за сарадњу Амбасаде 
САД-а у Сарајеву. Поред наведеног, 
истакнуто је да Биро настоји да укључи и 
представнике конкретних полицијских 
агенција у партнерским земљама како би 
њихови представници учествовали у 
ревидирању курикулума за наредне курсеве. 
Хили је истакао да Биро обезбјеђује све врсте 
курсева у вези са антитерористичком 
активношћу, укључујући и неке курсеве који 
имају везе и са криминалистичко-методичким 
аспектом тероризма, као и са обезбјеђењем 
лица мјеста терористичког акта. 
     Поред понуде да полицијски службеници 
МУП-а РС учествују у курсевима Бироа, од 
стране чланова делегације је истакнута и 
могућност да се том приликом преузме њихов 
материјал (уџбеници, приручници, брошуре и 
сличан едукативни материјал) који би се, по 
потреби и могућности, могао користити и у 
образовне сврхе приликом извођења сличних 

обука које организује и реализује Управа за 
полицијско образовање. 
      На крају, чланови делегације су истакли 
да се евентуални захтјеви за обуком из ове 
области, а за коју МУП РС искаже потребе, 
достављају Канцеларији за сарадњу у 
Амбасади САД-а у Сарајеву. 

 
СЕМИНАРИ И КУРСЕВИ 

 
Дводневна обука полицијских службеника 

ЦЈБ Требиње на тему ''Поступање 
полиције на мјесту кривичног дјела'' 

     У просторијама ЦЈБ Требиње, 16.07.2013. 
године  почела је дводневна обука за 24 
полицијска службеника ЦЈБ Требиње, у вези 
поступања полиције на мјесту извршења 
кривичног дјела. Обуку су реализовали 
инструктори МУП-а Републике Српске. 
     Према ријечима начелника Управе за 
полицијско образовање Миле Шикмана, циљ 
ове обуке  је да  полицијски службеници 
продубе постојећа и стекну нова знања у вези 
са поступањем полицијских службеника на 
мјесту извршења кривичног дјела. 
     „С обзиром да често полицијски 
службеници први долазе на мјесто извршења 
кривичног дјела циљ је унаприједити знања у 
погледу обиљежавања лица мјеста, указивања 
прве медицинске помоћи, обезбјеђењу 
трагова, задржавању лица до доласка екипе за 
вршење увиђаја рекао је начелник Шикман. 
     „Ово је нова иницијатива у МУП-а 
Репбулике Српске да се дио обуке реализује  
на терену. На овај начин остварују се два 
циља: један који се тиче ефикаснијег рада 
односно обучити што више полицијских 
службеника и други циљ рационализација 
трошкова“ нагласио је Шикман. 

http://education.muprs.org/sr/wp-content/uploads/2013/11/Jovo_Trebinje.jpg�
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Дводневна обука полицијских службеника 
ЦЈБ Источно Сарајево на тему ''Поступање 

полиције на мјесту кривичног дјела'' 

     У просторијама ЦЈБ Источно Сарајево, 
дана 27. и 28.08.2013. године  почела је 
дводневна обука за полицијске службенике 
овог ЦЈБ, у вези поступања полиције на 
мјесту извршења кривичног дјела. 
     Обуку су реализовали инструктори МУП-а 
Републике Српске. 
     Према ријечима инспектора Одјељења за 
стручно усавршавање Управе за полицијско 
образовање Драгана Ђурановића, циљ ове 
обуке  је да  полицијски службеници продубе 
постојећа и стекну нова знања у вези са 
поступањем полицијских службеника на 
мјесту извршења кривичног дјела, имајући у 
виду чињеницу да полицијски службеници 
најчешће први долазе на мјесто извршења 
кривичног дјела. 
 

Обука инструкторица ''Родна 
равноправност, женска људска права и 

сигурносне потребе жена'' 
 
     На основу Акционог плана за 
имплементацију Резолуције УН 1325, Мрежа 
жена МУП РС „RS – WPОN“ уз подршку 
UN WOMEN је организовала и реализовала 
обуку иструкторица „Родна равноправност, 
женска људска права и сигурносне потребе 
жена“. 
     Обука је релизована у Управи за 
полицијско образовање дана 12.09.2013. 
године, за 14 (четрнаест) полазница, 
представница центара јевне безбједности 
МУП РС, и то  по  3  по лазнице из ЦЈБ 

Бијељина, ЦЈБ Добој, ЦЈБ Источно Сарајево 
и ЦЈБ Требиње и 2 полазнице из ЦЈБ Бања 
Лука. 

     Отварању обуке су, између осталих, 
присуствовали и министар унутрашњих 
послова Радислав Јовичић, директор полиције 
Гојко Васић и регионални пројектни менаџер 
за жене, мир и безбједност на западном 
Балкану (UN WOMEN) Edwin Berry. 
 
Семинар ''Рад полиције са малољетницима'' 
 

    Дана 10. и 11.12.2013. године у ЦЈБ 
Требиње је одржан семинар ''Рад полиције са 
малољетницима'' којем је присуствовало 28 
полицијских службеника овог Центра. 
     У реализацији семинара учествовали су 
припадници Управе за полицијско 
образовање и Управе криминалистичке 
полиције, те Центра јавне безбједности Бања 
Лука.  
     Полазници семинара су били 
криминалистички инспектори и други 
полицијски службеници који у оквиру редовних 
послова и задатака раде са малољетним лицима. 
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ДРУГИ ВИДОВИ ОБУКЕ 
 
Округли сто на тему ''Заштита и спасавање 

у неким ванредним ситуацијама'' 
 
     У просторијама Управе за полицијско 
образовање, дана 29.11.2013. године, одржан 
је округли сто на тему „Заштита и спасавање 
у неким ванредним ситуацијама са посебним 
тежиштем на мјесто и улогу полиције“. 

 
     Својим обраћањем, скуп је отворио 
начелник Управе за полицијско образовање, 
др Миле Шикман и том приликом истакao да 
ће на округлом столу бити представљени 
резултати научно-истраживачког пројекта 
који је реализовала Висока школа 
унутрашњих послова. 
     У уводном дијелу, присутнима се обратио 
и господин Милимир Додер, директор 
Републичке управе цивилне заштите 
Републике Српске. Господин Додер је  
говорио о ванредним ситуацијама у 
општинама Републике Српске, са акцентом на 
елементарне непогоде, о постојећој законској 
регулативи, о поступањима у случају 
елементарних непогода и указао на 
неопходност вршења додатних едукација и 
обука на свим нивоима с циљем побољшања 
ефикасности. Такође, присутне је поздравио 
савјетник министра господин Слободан 
Шкорић и обратио им се са пар пригодних 
реченица. 
     Уводна разматрања о научно-
истраживачком пројекту „Заштита и 
спасавање у неким ванредним ситуацијама са 
посебним тежиштем на мјесто и улогу 
полиције“ изложио је руководилац пројекта 
проф. др Душко Вејновић, након чега су 
услиједила излагања чланова научно-

истраживачког тима, односно наставника и 
сарадника Високе школе унутрашњих 
послова.  

 
     Округлом столу су присуствовали 
представници Републичке управе цивилне 
заштите Републике Српске и представници 
организационих јединица Министарства 
унутрашњих послова. 
     Из исцрпних излагања и богате дискусије 
учесници округлог стола су извели закључке 
који су презентовани на крају скупа. 
 
Округли сто на тему ''Стратегија развоја 

Специјалног физичког образовања'' 

     Дана 19.7.2013. године са почетком у 10.00 
часова у Управи за полицијско образовање, 
одржан је округли сто на тему „Стратегија 
развоја Специјалног физичког образовања“. 
Циљ округлог стола био је сагледавање 
актуелног стања обуке специјалног физичког 
образовања у Министарству унутрашњих 
послова Републике Српске, те унапређење 
овог значајног сегмента у полицијском раду. 
     Округли сто је отворио начелник Управе 
за полицијско образовање, др Миле Шикман, 
који је указао на важност и значај ове 
тематике у склопу обављања полицијских 

http://education.muprs.org/sr/wp-content/uploads/2013/11/SFOSastanak.jpg�
http://education.muprs.org/wp-content/uploads/2013/11/DSC_0007.jpg�
http://education.muprs.org/wp-content/uploads/2013/11/DSC_0004.jpg�


  

10 
 

послова радника Министарства унутрашњих 
послова и проблеме са којима се сусрећу у 
реализацији програмских садржаја, те позвао 
све присутне да својим активним учешћем у 
анализи предвиђене тематике дају приједлоге 
који би допринијели унапређењу провођења 
програма Специјалног физичког образовања. 
Округлим столом је предсједавао проф. др 
Милан Гужвица, наставник Специјалног 
физичког образовања у Високој школи 
унутрашњих послова, а расправљало се о 
постојећем програму наставе Специјалног 
физичког образовања радника Министарства 
унутрашњих послова Републике Српске са 
освртом на услове, организацију, стручни 
кадар, начин реализације наставе и начин 
провјере знања и способности. 
     На округлом столу учествовало је преко 50 
учесника, и то представници Управе 
полиције, Специјалне јединице полиције, 
центара јавних безбједности и јединица за 
подршку, који су презентовали анализу 
постојећег стања и дали препоруке за 
увођење нових облика наставних садржаја 
који би се ослањали на искуства из 
практичног поступања у вези са новим 
појавним облицима криминалитета, новом 
опремом и средствима за употребу силе, а све 
са циљем побољшања квалитета обављања 
редовних послова и задатака. 
     Специјално физичко образовање односи се 
на најнеопходнија знања која полицијски 
службеник треба да има, односно на 
структуру послова и радних задатака које 
обавља, циљеве и предмете његовог рада, 
средства рада, окружење у којима обавља 
своју дјелатност, на програмске активности 
специјалног физичког образовања, на његов 
антрополошки и едукативни статус и на 
захтјеве послова за одговарајућим знањима, 
способностима и карактеристикама. Циљеви 
специјалног физичког образовање се огледају 
кроз: постизање и задржавање потребних 
(оптималних) моторичких структура и 
алгоритама, боља и бржа професионална 
адаптација, повећање емотивне отпорности 
на новонастале и стресне ситуације, повећање 
ефикасности у обављању радних задатака, 
повећање отпорности организма и 
побољшање функционалних способности и  

општег здравственог статуса радника и 
смањење повреда на раду и превенција 
психолошких обољења. Из свега овога 
проистичу и одговарајући задаци СФО-а, а 
који се огледају у: развијању знања о 
програмским активностима, развијању 
свијести о неопходност бављења физичким 
вјежбањем, развијању морфолошких 
карактеристика, побољшању здравственог 
статуса и развијању адаптивних 
карактеристика које учествују у рјешавању 
моторичких задатака и условљавају успјешно 
кретање. 
 

Студентска конференција о корупцији 

     У организацији Удружења студената 
Високе школе унутрашњих послова, Уније 
студената Републике Српске, Студентског 
парламента Универзитета у Бањој Луци, у 
понедјељак, 9. децембра, у амфитеатру 
Управе за полицијско образовање, одржана је 
студентска конференција о корупцији под 
називом „Корупција је проблем, а не појава“.   
Образлажући назив конференције, 
предсједник организационог одбора  Бранко 
Петровић, који је уједно шеф 
универзитетског антикорупционог тима, 
студент омбудсман Републике Српске и 
предсједник Удружења студената Високе 
школе унутрашњих послова, на отварању 
конференције  је истакао да је овај назив 
изабран намјерно како би се указало на који 
начин треба да буде схваћена корупција. 
„Циљ ове конфенције није само да укажемо 
на конкретне примјере корупције, него и да 
понудимо конкретна рјешења, али и да 
утичемо на подизање свијести да је корупција 
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проблем који треба рјешавати“, истакао је 
Петровић. Учеснике и госте конференције 
поздравио је и директор Високе школе 
унутрашњих послова мр Душко Пена који је 
истакао да је на студентима Високе школе 
унутрашњих послова велика одговорност 
када је ријеч о бављењу проблемом 
корупције. 
     Да се о корупцији треба јавно говорити и 
радити на рјешавању сваког појединачног 
случаја, сложио се у свом обраћању и 
предсједник Уније студената Предраг 
Говедарица, прецизирајући да у случају 
универзитета то подразумијева да се морају 
разоткрити појединици склони корупцији, 
именом и презименом, чиме би се уједно 
скинула љага са универзитета у цјелини, 
будући да је из досадашње праксе видљиво да 
се у јавности  склоност  коруптивном 
дјеловању појединих  наставника представља 
као склоност  корупцији  институције у којој 
тај наставник ради. Након уводних обраћања, 
услиједио је кратак осврт на Пројекат о 
спречавању корупције у Министарству 
унутрашњих послова Републике Српске под 
називом “Изградња система интегритета у 
институцијама на сузбијању корупције“. 

     Након тога услиједила су предавања о 
корупцији студената Високе школе 
унутрашњих послова и студената Правног 
факултета Универзитета у Источном 
Сарајеву. Oдмах након уводних предавања о 
корупцији, студенти факултета Универзитета 
у Бањој Луци и Универзитета у Источном 
Сарајеву, као и студенти Универзитета у 
Београду почели су са својим излагањима, у 
којима су образложен проблем корупције, 
штетност и посљедица коју проузрокује 

одређени вид корупције и приједлог које то 
све мјере и радње треба спровести да би се 
спријечио тај вид корупције који је учесник 
навео у излагању.  На конференцији је 
учествовало 16 излагача, у чијим излагањима 
је обухваћена корупција у разним областима, 
почевши од образовања, односно корупције 
на испитима и приликом уписа, као и 
непотизма у образовању, преко корупције у 
тужилаштву, судству, јавној управи, јавним 
набавкама, здравству…, до непотизма 
приликом запослења и политичке корупције.   
     По завршетку излагања, услиједила је 
дискусија о приједлозима за рјешавање 
проблема корупције и предсједништво 
конференције је изнијело закључке, који ће 
заједно за приједлозима бити наведени у 
књизи приједлога, која ће бити убрзо 
објављена. 
 

Предавања 
''Превенција вирусних хепатитиса'' 

    

     Дана 29. новембра 2013. године у 
просторијама Управе за полицијско 
образовање одржано је предавање студентима 
Високе школе унутрашњих послова на тему: 
“Превенција вирусних хепатитиса“. 
Предавање је реализовано у форми теоријског 
излагања предавача и приказивања аудио-
визуелног материјала (филмови) на тему 
превенције вирусних хепатитиса. 
     Током теоријског дијела обуке обрађене су 
сљедеће теме: опште информације о 
хепатитису Б и хепатитису Ц (начин преноса, 
ток болести, дијагностика, лијечење, начин 
превенције), информације о доступним 
сервисима и услугама у локалној заједници, 
као и област дискриминације. 
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     Након реализоване обуке студенти су 
имали могућност да се на добровољној 
основи бесплатно и анонимно тестирају на 
хепатитис Б и хепатитис Ц, као и на ХИВ 
вирус. 
     Предавач и водитељ обуке била је др. мед 
Весна Лучић Самарџија, специјалиста 
епидемиологије из Хигијенско – 
епидемиолошке службе ЈЗУ Дом здравља 
Бања Лука. 

 
     Наведена обука је дио пројекта “ИНФО – 
ХЕП центар“ – прекогранична сарадња у 
циљу обезбјеђивања лакшег приступа 
социјалним и здравственим службама. 
Пројекат се реализује у оквиру програма 
Прекограничне сарадње Хрватска – Босна и 
Херцеговина у склопу Инструмента за 
предприступну помоћ (ИПА) финансиране од 
стране Европске уније. 
 

Демонстрација рада уређаја за мјерење 
контроле брзине возила 

 
     У циљу квалитетније и садржајније 
реализације наставног плана и програма из 
модула Контрола и регулисање саобраћаја за 
кадете основне полицијске обуке првог 
нивоа, у просторијама Управе за полицијско 
образовање, одржано је предавање од стране 
полицијских службеника из Полицијске 
станице за безбједност саобраћаја Бања Лука 
на тему ''Утврђивање тренутног 
психофизичког стања возача и мјерење 
брзине кретања возила''.  
     Један од основних циљева овог предавања 
јесте да кадети усвоје нова знања из поменуте 
области како би успјешније овладали 
вјештинама које се односе на контролу возача 
и возила, усвојили позитивне ставове о улози 

полиције у контроли возача и возила и 
схватили значај придржавања начела 
законитости и службености у контакту са 
учесницима у саобраћају.  
     Кроз предавање кадети су упознати са 
начином препознавања знакова код возача 
који указују на тренутно психофизичко стање 
која га чине неспособним за безбједно 
управљање возилом, са начином мјерења 
нивоа алкохола у организму и утврђивања 
присуства опојних дрога или психоактивних 
лијекова код возача, као и  мјерењем брзине 
кретања возила.  
      Такође, кадети су имали могућност да се 
упознају и са уређајима које полицијски 
службеници свакодневно користе у свом раду 
приликом контроле возача и возила.  
     Оваква активност у оквиру модула 
Контрола и регулисање саобраћаја је само 
једна у низу од активности које ће се 
спроводити и у наредном периоду са 
припадницима Полицијске станице за 
безбједност саобраћаја Бања Лука. 

 
Бојево гађање за кадете                   
Полицијске академије 

 
     Наставним планом и програмом основне 
полицијске обуке I нивоа Јединице за 
основну обуку – Полицијске академије, у 
склопу предмета Руковање полицијским 
оружјем са наставом гађања, предвиђено је 
извођење вјежби гађања и провјера 
оспособљености у гађању аутоматском 
пушком М-70, калибра 7,6 мм. 
     Дана 11.11.2013. године на полигону АТC 
Maњача изведене су вјежбе правилног 
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руковања и бојевог гађања аутоматском 
пушком М-70 са кадетима XVII класе 
основне полицијске обуке I нивоа и IV класе 
основне полицијске обуке I нивоа за 
припаднике Специјалне јединице полиције.      
     Након тога, приступило се провјери 
оспособљености у прецизном гађању 
лежећим ставом са удаљености од 100 метара 
у кружну мету 100х100 цм. 
 

       
     Циљ вјежби гађања је био увјежбати 
кадете у сигурном руковању и пражњењу АП 
М-70, заузимању ставова за гађање и 
прецизном гађању јединачном паљбом. На 
провјери оспособљености у прецизном 
гађању средња оцјена за класу је 4,3, што 
представља врло добар резултат.  
     Вјежбом гађања и провјером 
оспособљености обухваћено је свих 29 
кадета. 
     Гађање је реализовано по хладном и 
кишовитом времну и уз поштовање 
безбједносних правила приликом руковања 
ватреним оружјем. 
 

 
 

ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ 
 
     У периоду 1. 7 – 01.01.2014. у издању 
Високе школе унутрашњих послова 
објављене су сљедеће публикације: 
- ''Јавна безбједност'', 

аутора доц. др Стеве 
Иветића и Александра 
Миладиновића; 

- ''Савремене обавјештајне 
службе'', аутора проф. др 
Саше Мијалковића и 
проф. др Милана 
Милошевића; 

- двоброј часописа ''Безбједност, полиција, 
грађани''. 

 
Промоција часописа ''Безбједност, 

полиција, грађани'' 

     Дана 04.12.2013. године са почетком у 
13,00 часова на Високој школи унутрашњих 
послова одржана је промоција Часописа 
Министарства унутрашњих послова 
“Безбједност, полиција, грађани“, број 3-4/13. 
Промоцији су присуствовали начелник 
Управе за полицијско образовање др Миле 
Шикман, замјеник начелника Управе за 
полицијско образовање др Горан Амиџић, 
директор Високе школе унутрашњих послова 
мр Душко Пена као и аутори радова 
објављених у овом броју.  Начелник Управе 
др Миле Шикман је овом прилом упознао 
присутне са оснивањем и историјским 
развојем Часописа Безбједност, полиција, 
грађани. Поред наведеног истакао је значај 
рецензија и усвајања и поштовања стандарда 
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који су предвиђени Критеријумима за 
категоризацију научних часописа (у оквиру 
постојећег Правилника о публиковању 
научних публикација), те напоменуо којим то 
циљевима треба да се тежи у будућем 
периоду.  

     Замјеник начелника управе др Горан 
Амиџић је присутнима предочио акте који се 
односи на оснивање и тренутни статус 
Часописа. Часопис је основан рјешењем 
Министарства просвјете и културе бр. 6-01-8-
1/05 од 31.01.2005. године. Замјеник 
начелника Управе за полицијско образовање 
је такође у своме излагању упознао присутне 
о категоризацији Часописа истакавши да се 
исти налази у другој категорији научних 
часописа, те је нагласио које све услове је 
неопходно испунити да би се исти сврстао у 
прву категорију.   
     Поред наведеног, присутни су упознати и са 
другим чињеницама који се односе како на 
развој тако и на тренутни број часописа. Наиме, 
до сада је објављено 10 једноброја и 7 двоброја 
часописа, са укупно 213 радова (76 у 
коауторству) из криминалистичке, полицијске, 
безбједносне, правне и области опште-

образовних наука.  
  Исто тако, у посљедњем 
броју Часописа који се и 
промовише објављена су 
22 рада из наведених 
области, којима су по 
први пут додијељени 
DOI бројеви. Новина у 
погледу ове публикације 
биће и ново Упутство 
ауторима за израду 
радова који ће се 
објављивати у Часопису, 

а које ће на јасан и концизан начин предвидјети 
стандарде који ће се морати поштовати. На крају 
су из богате дискусије дати бројни приједлози 
који се односе на побољшање и афирмацију ове 
публикације. 
 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 
 

Почетак академске 2013/2014. године на 
Високој школи унутрашњих послова 

 

     Дана 30. 09. 2013. године почела је настава 
за студенте свих година студија Високе 
школе унутрашњих послова. 
     Овим поводом су начелник Управе за 
полицијско образовање др Миле Шикман, 
директор Високе школе унутрашњих 
послова др Горан Амиџић и помоћник 
директора за наставу др Стево 
Иветић одржали састанак са студентима. 
Такође, састанку су присуствовали и 
координатори за наставу на Високој школи. 
      У свом обраћању студентима начелник 
Управе др Миле Шикман је зажелио 
добродошлицу бруцошима, а свим осталим 
студентима срећну и успјешну нову 
академску годину. Такође, начелник је позвао 
студенте на сарадњу кроз унапређење 
живота, рада и студија на Високој школи, а у 
циљу достизања академских стандарда који 
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постоје на другим високошколским 
установама. 
     Поред ријечи добродошлице, директор 
Високе школе др Горан Амиџић је студенте 
подсјетио на права и обавезе у току 
студирања, а посебно је похвалио сарадњу са 
Удружењем студената Високе школе и 
њихова залагања за побољшање студија 
уопште. 
     Помоћник директора за наставу др Стево 
Иветић је студенте поздравио у име 
наставника и сарадника Високе школе, те им 
пожелио успјешан почетак и добар рад у току 
студија. 
 

Почела трећа фаза обуке за кадете 
Полицијске академије 

     Дана 09.09.2013. године за кадете XVII 
класе основне полицијске обуке I нивоа и за 
кадете IV класе основне полицијске обуке I 
нивоа за припаднике СЈП-а завршена је 
професионална пракса коју су реализовали у 
полицијским станицама у Бањој Луци. Истог 
дана, за кадете је почела са реализацијом 
трећа фаза обуке у Јединици за основну обуку 
– Полицијској академији. 
     Динамичким планом реализације основне 
полицијске обуке првог нивоа прецизирани 
су наставни предмети и модули који се 
реализују током треће фазе, као и недељно 
оптерећење кадета. 
     Програмски садржаји у овој фази ће се 
реализовати кроз 431 наставни час у оквиру 14 
радних седмица, не рачунајући и двије радне 
седмице интегрисане наставе, те три радне 
седмице које обухватају припрему за полагање 
завршног испита и сам завршни испит. 

Дан отворених врата у                                  
Управи за полицијско образовање 

     У склопу реализације годишњег плана 
рада, Јединица за основну обуку – 
Полицијска академије је дана 25.09.2013. 
године у 11,00 часова организовала Дан 
отворених врата. 
     Наши гости су биле основне школе, и то 
Основна школа “Иво Андрић“ са два 
одјељења деветих разреда (50 ученика) и 
Основна школа “Алекса Шантић“, са два 
одјељења других разреда (50 ученика). 
     Циљ активности је био да радници Управе 
за полицијско образовање и кадети основне 
полицијске обуке првог нивоа, заједничким 
трудом и залагањем упознају грађанство, као 
и наше госте са кабинетима, наставним 
средствима за обуку, али и вјештинама и 
знањима које кадети стичу током обуке на 
Полицијској академији. 
     Постављени циљ је у потпуности остварен 
на обострано задовољство домаћина и 
одушевљење ученика оним што су видјели. 
 

Посјета кадета Полицијске академије 
Заводу “Др Мирослав Зотовић“ 

     У склопу годишњег плана рада Јединице 
за основну обуку – Полицијске академије 
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дана 26.09.2013. године реализована је 
посјета Заводу, која је имала двојак циљ, и то: 
едукативни и хуманитарни.  
     Едукативни циљ је испуњен кроз 
радионицу на тему „Како помоћи лицу са 
инвалидитетом“, гдје су кадети имали 
прилику да науче како могу да помогну 
популацији са специфичним потребама 
приликом уласка или изласка из објекта или 
савладавања неке врсте архитектонске 
препреке. Рад у радионици овог типа је од 
велике важности јер је то једини начин да 
будући полицајци стекну специфична знања и 
вјештине као и разумијевање потреба лица са 
инвалидитетом. 
     Хуманитарни циљ је испуњен уручивањем 
скромних поклона дјеци која ту бораве а  
кадети су их на сопствену иницитиву додатно 
обогатили. 
 
Кадети Полицијске академије на рафтингу 
 

     Дана 11.07.2013. године кaдeти XVII и IV 
клaсe Полицијске академије рeaлизoвaли су 
joш jeдну од вaннaстaвних aктивнoст у виду 
рaфтингa нa риjeци Врбaс.  
     Овoм приликoм кaдeти су пoсjeтили и 
мaнaстир Крупa нa Врбaсу, кao и слaпoвe 
риjeкe Крупe. 
     Примaрни циљ oвe aктивнoсти сe oглeдao 
у пoдизaњу свиjeсти o зaштити живoтнe 
срeдинe кoд кaдeтa, a сeкундaрни циљ je биo 
изгрaдњa тимскoг духa, oсjeћaja припaднoсти 
и нaрaвнo, дoбрo дружeњe у прирoди. Нaкoн 
зaвршeнe aктивнoсти мoжeмo сa  
зaдoвoљствoм рeћи дa су дa су oбa циљa 
испуњeнa нa oпштe зaдoвoљствo свих 
учeсникa. 

Посјета дјеце предшколског узраста и 
ученика Управи за полицијско образовање 
 

      Јединица за основну обуку – Полицијска 
академија данас је у сарадњи са Ауто мото 
савезом Републике Српске и Полицијском 
станицом за безбједност саобраћаја Бања 
Лука, угостила дјецу Предшколске установе 
“Дора“ и предшколске установе “Клуб за 
дјецу Андреј“ Бања Лука, као и 
ученике III разреда Основне школе “Доситеј 
Обрадовић“ Бања Лука. 
      Циљ посјете био је да се заштите најмлађи 
учесници у саобраћају, који због свог узраста, 
неискуства и недовољног познавања 
саобраћајних правила чине и грешке, када се 
по први пут нађу на улици у улози пјешака. С 
обзиром да се ради о старијој групи дјеце 
предшколског узраста и основцима, циљ је да 
се превентивно дјелује, како би се најмлађи 
учесници у саобраћају, обучили о основним 
правилима понашања пјешака у саобраћају. 
      Током посјете дјеца су се упознала и са 
радом и опремом полиције у циљу стицања 
повјерења у полицијске структуре, након чега 
су са истима размјењени пригодни поклони. 
      Управу је овом приликом посјетио и 
генерални секретар Ауто-мото савеза 
Републике Српске Ранко Бабић, са којим је 
договорена даљња сарадња између Савеза и 
Управе. 
 

http://education.muprs.org/sr/wp-content/uploads/2013/11/Rafting.jpg�
http://education.muprs.org/sr/wp-content/uploads/2013/11/Saobracaj1.jpg�


  

17 
 

Студенти Високе школе учествовали на 
првој студентској радној акцији 

“Тјентиште 2013“ 

      Студенти Високе школе унутрашњих 
послова, заједно са студентима оба јавна 
Универзитета у Републици Српској, 
учествовали су у првој студентској радној 
акцији коју је организовала Унија студената 
Рeпублике Српске у националном парку 
Тјентиште. На радној акцији учествовало је 
око 100 студената, од којих су били 
најбројнији студенти Високе школе 
унутрашњих послова, тачније 11 студената 
Високе школе унутрашњих послова. 
     Студенти Високе школе унутрашњих 
послова су припали чети „Сутјеска 1“, којом 
је комндовао наш студент Бранко Петровић. 
Наши студенти су дали велики допринос у 
самој реализацији циљева који су били 
предвиђени овом радном акцијом, истима је 
припао један од најтежих задатака, крчење и 
пробијање до амфитеатра који је био под 
земљом и коровом преко двије деценије, те су 
исти успјешно реализовали, као и остали 
задаци који су припали овој чети. Наши 
студенти су се такође истакли не само по 
раду него и по великој дисциплини и 
одговорности, као и самој организованости. 
     Наш студент Бранко Петровић проглашен 
је „Ударником“ ове радне акције. 
      Након повратка у Бања Луку, студенте је 
лично примио начелник Управе за 
полицијско образовање др Миле Шикман, 
који је изразио задовољство за спроведене 
активности, залагања студената, те упутио 
честитке студентима. Такође је навео да ће 
Висока школа унутрашњих послова 
наставити подржавати сличне активности. 

Студенти ВШУП-а учествовали у акцији 
добровољног давања крви 

     Дана 05.11.2013. године Универзитет у 
Бањој Луци на иницијативу Студентског 
парламента УНИБЛ је организовао акцију 
добровољног давања крви на коју су се, поред 
остаих студената Универзитета у Бањој Луци, 
одазвали и студенти Високе школе 
унутрашњих послова Бања Лука. 
     У акцији добровољног давања крви 
учествовало је више од четрдесет студената 
ВШУП-а који су уједно били и најбројни. У 
акцији су учествовали и асистенти Гојко 
Павловић, мр и Витомир Петричевић. 
     Такође, акцију су својим присуством 
подржали начелник Управе за полицијско 
образовање др Миле Шикман и ректор 
Универзитета Станко Станић, који је уједно и 
похвалио велики одзив. 
     Одзив наших студената оваквим акцијама 
је већ традиционалан и са његовањем ове 
традиције ће се сигурно наставити. 
 

Кадети Полицијске академије у хуманој 
акцији 

     Дана 04.07.2013. године кадети XVII и IV 
класеЈединице за основну обуку – Полицијске 
академије, учествовали су у хуманитарној 
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акцији даривања крви, непроцијењиве и 
незамијењиве течности која живот значи. 
     Од првобитно пријављених 20 кадета, 
након обављеног љекарског прегледа крв је 
успјешно даровало 16 кадета, тиме су се 
поново показали своју хуманост и жељу да 
помогну грађанима којима је помоћ 
неопходна. 

 
Прослава Дана Високе школе унутрашњих 
послова Бања Лука и Крсне славе МУП-а 

РС 

      
     Дана 21. 11. 2013. године у просторијама 
Управе за полицијско образовање, а поводом 
Дана Високе школе унутрашњих послова и 
Крсне славе Министарства унутрашњих 
послова Републике Српске, одржана је 
свечана промоција дипломираних правника 
унутрашњих послова и обиљежено осамнаест 
година постојања Високе школе унутрашњих 
послова. 
     Централној свечаности обиљежавања Дана 
школе и промоцији дипломираних студената 
присуствовали су министар унутрашњих 
послова Радислав Јовичић, директор полиције 
мр Гојко Васић, професори и сарадници 
Високе школе унутрашњих послова, 
дипломирани студенти, као и други гости.  
     На свечаности промовисано је 159 
дипломираних студената. Промовисани су 
дипломирани правници унутрашњих послова 
криминалистичког усмјерења, дипломирани 
правници унутрашњих послова полицијског 
усмјерења и дипломирани правници 
унутрашњих послова који су школовање 
завршили по правилима Болоњског процеса.  
     Проглашена су и три најбоља студента. 
Прва у рангу је Гордана Шакотић (просјечна 

оцјена 9,64), затим Мирјана Дуганџић 
(просјечна оцјена 9,34) и Вања Чекић 
(просјечна оцјена 9,30). Министар 
унутрашњих послова Радислав Јовичић 
најбољим студентима је уручио рјешења о 
приправничком раду, а новчане награде 
директор полиције мр Гојко Васић. Након 
проглашења, присутнима се обратила прва у 
рангу, Гордана Шакотић. 

     Програм промоције дипломираних 
студената Високе школе унутрашњих 
послова је садржавао и културно-умјетнички 
дио који су припремили и реализовали 
чланови Културно-умјетничког друштва 
“Васо Пелагић”. 
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