безбедности
у
Скопљу,
Факултетом
безбjедносних
студија
у
Љубљани,
Полицијском академијом „Alexandru Ioan Cuza“
у Букурешту, Полицијском академијом у
Братислави и Високом школом унутрашњих
послова у Бањалуци.
На поменутом скупу своје радове су
представили
професори,
научници
и
стручњаци из 18 земаља: Њемачке, Аустрије,
Кине,
Русије,
Бјелорусије,
Украјине,
Литваније, Летоније, Молдавије, Пољске,
Словачке, Чешке, Словеније, Македоније,
Мађарске, Босне и Херцеговине, Црне Горе и
Србије.
У току два дана секцијског рада на скупу
је изложено 130 радова, oд којих су 55 радови
иностраних излагача, а 75 аутора из
Републике Србије, из сљедећих тематских
области: Иновација и стандардизација
криминалистичко-форензичких
метода
супротстављања криминалу, Управљање
људским ресурсима у полицији, Безбједност у

ПОСЈЕТЕ ПРЕДСТАВНИКА УПРАВЕ ЗА
ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ СРОДНИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА И УЧЕШЋЕ НА
ЗНАЧАЈНИЈИМ СКУПОВИМА

Пријем код предсједника Републике
Српске

Предсједник Републике Српске Милорад
Додик организовао је 3. 1. 2014. пријем за
делегацију
Министарства
унутрашњих
послова
Републике
Српске
поводом
обиљежавања 9. јануара – Дана Републике
Српске и крсне славе Српске – Светог
првомученика и архиђакона Стефана.
Делегацију МУП-а РС предводио је
ресорни министар Радислав Јовичић, а у
делегацији је био и начелник Управе за
полицијско образовање Миле Шикман.
Неке о д тема о ов г пр јиема биле су
активности које су у току, а односе се на
опремање МУП-а РС, као и актуелна
безбједносна ситуација.

ванредним ситуацијама, Јачање институција
правне
државе
и
борба
против
криминалитета, Друштвени, економски и
политички токови криминала – изражавање,
мјерење и анализа и Форензичка лингвистика.
Из Управе за полицијско образовање
скупу je присуствовао замјеник начелника
Управе Горан Амиџић.

Учешће на скупу
''Дани Рудолфа Арчибалда Рајса''
Четврти међународни научни скуп „Дани
Арчибалда
Рајса“
одржан
је
на
Криминалистичко-полицијској
академији
Београд 3. и 4. марта 2014.
Скуп је организован у сарадњи са
Фондацијом за међународну правну сарадњу из
Бона (IRZ), Министарством унутрашњих
послова Републике Србије, Министарством
просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије, Кинеским криминалистичкополицијским
универзитетом,
Државним
универзитетом унутрашњих послова у Лавову,
Волгоградском
академијом
Министарства
унутрашњих послова Русије, Факултетом

Учешће на међународној конференцији о
супротстављању тероризму
Од 4. до 6. 3. 2014. у Марибору је одржана
шеста међународна конференција под
називом “Изазови супротстављања тероризму
у Југоисточној Европи“, у чијем раду је
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учествовао и начелник Управе за полицијско
образовање Миле Шикман.

Циљ посјете био је упознавање с радом и
устројством полицијског образовања на
полицијским академијама у Ораниенбургу и
Потсдаму,
начином
функционисања
и
организацијом обуке. Поред тога, уприличено
је присуствовање практичној обуци у
специјалној вожњи: “Безбједносни тренинг у
управљању
возилом“,
на
полигону
с
различитим подлогама. Овој обуци придаје се
велики значај, као и раду с тренажером на коме
се врши обука у случајевима саобраћајних
незгода, правилном кориштењу појаса и начину
изласка из возила у условима превртања.
Возила на којима се врши обука не користе се у
јавном саобраћају и повучена су из полицијских
установа.
Посебно
интересантан
сегмент
обуке је учење на
даљину, путем каталога
обуке
доступне
и
понуђене
свим
полицијским
службеницима. Такође је
значајна
и
обука
“Менаџмент
радног
мјеста“,
која
се
организује због отежаних
услова рада.
У оквиру студијске посјете организован је
и
обилазак
меморијалног
центра
“Заксенхаузен“ – првог концентрационог
логора, уприличено предавање о историји
овог мјеста, те обилазак Бундестага.

Конференцију
су
организовали:
Министарство одбране Републике Словеније,
Америчка амбасада у Словенији, Центар САД
за цивилно-војне односе и Институт за
корпоративне студије безбједности. На
конференцији су учествовали представници
30 земаља, а рад је био подијељен у 10
панела. Главна тема конференције била је
коришћење обавјештајних података у
супротстављању тероризму – разматрана кроз
бројне радове и презентације. Конференција,
једина такве врсте у Југоисточној Европи,
окупила је еминентне теоретичаре и
практичаре из области супротстављања
тероризму, као и представнике агенција за
спровођење закона, приватног сектора
безбједности и многе друге.
Студијска посјета Полицијској академији
у њемачкој покрајини Бранденбург

Учешће на научном скупу
о казненој политици

Од 7. до 11. 4. 2014. начелник Управе за
полицијско образовање Миле Шикман и
начелник Јединице за основну обуку
Томислав Миросавић, у организацији
Европске комисије за техничку помоћ и
размјену информација (TAIEX), боравили су
у радној посјети Полицијској академији у
Ораниенбургу у покрајини Бранденбург
Савезне Републике Њемачке. Ова школа
надлежна је за едукацију високообразованог
кадра, додатну едукацију путем струковног
образовања,
унапређивање
пословних
способности
и
вјештина,
спровођење
концепта цјеложивотног учења, као и друге
врсте едукације.

Начелник
Управе
за
полицијско
образовање Миле Шикман учествовао је у
раду научног скупа под називом „Казнена
политика као инструмент државне реакције
на криминалитет“, који је одржан у
Бањалуци, 12. 4. 2014. Скуп који је окупио
теоретичаре кривичног права из БиХ, Србије,
Словеније, Македоније, Црне Горе и Русије,
те представнике ОЕБС-а, отворио је
градоначелник
Бањалуке
Слободан
Гаврановић. Поздрављајући госте, он је
истакао да је ријеч о изузетно значајном
научном скупу – с веома актуелном темом.
Предсједник
Српског
удружења
за
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кривичноправну теорију и праксу, проф. др
Станко
Бејатовић,
захвалио
се
градоначелнику Бањалуке на свесрдној
помоћи у организацији научног скупа. Он је
нагласио да тренутно у кривичноправној
области нема теме актуелније од казнене
политике: “У посљедњих десетак година на
простору бивше Југославије криминалититет
је достигао алармантне размјере, и дужност
свих нас који се теоријски бавимо овом
проблематиком јесте да кажемо како и на
који начин се супротставити овоме. Основни
недостатак казнене политике у Републици
Српској и у Србији јесте њена неефикасност.
Када казнена политика постане ефикасна,
убијеђен сам да ћемо имати много више
успјеха
на
пољу
борбе
против
криминалитета“ рекао је Бејатовић.

Амбасади Руске Федерације, посјетили су 20.
3. 2014. Управу за полицијско образовање.
Током посјете гостима је приређен пријем
код начелника Јединице за основну обуку –
Полицијске
академије,
Томислава
Миросавића, а том приликом су и упознати с
организацијом и надлежношћу Управе за
полицијско образовање. Током састанка
истакнут је значај међународне сарадње коју
остварује ова управа, те настојања у смислу
развоја система обуке и образовања као
савременог, одрживог система у коме се
обучавају и образују кадрови за потребе
Министарства
унутрашњих
послова
Републике Српске.
Гости су подржали међународну сарадњу
коју је Управа за полицијско образовање до
сада остварила, те изразили спремност за
унапређење билатералне сарадње на овом
плану.
Посјета руководства Московског државног
универзитета за културу и умјетност
Високој школи унутрашњих послова
Дана 11. 4. 2014. године в. д. ректора
Татјана Викторовна Кузњецова и др Алексеј
Павлович Љубимов, проректор Московског
државног универзитета за културу и
умјетност посјетили су Високу школу
унутрашњих послова у Бањалуци. У оквиру
посјете, гости су с руководством Управе за
полицијско образовање обишли сталну
музејску
поставку
Министарства
унутрашњих послова Републике Српске, као
и просторије и кабинете Управе за
полицијско образовање. Након тога одржан је
састанак на којем је било ријечи о даљој
сарадњи између Московског универзитета и

Начелник Шикман изложио је реферат под
називом “Организовани (транснационални)
криминалитет
и
кривичноправна
(међународноправна) реакција“, у којем је
указао на значај правилног схватања
транснационалног
организованог
криминалитета и интегрисања националних
одговора у међународне стратегије.
ПОСЈЕТЕ СТРАНИХ ДИПЛОМАТА,
ФУНКЦИОНЕРА И ПРЕДСТАВНИКА
СРОДНИХ ИНСТИТУЦИЈА УПРАВИ ЗА
ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ
Посјета представника Руске Федерације
Управи за полицијско образовање
Представници Руске Федерације у Софији
(Бугарска) – господин Јуриј В. Земсков,
савјетник у Амбасади Руске Федерације и
господин Јуриј Дорогавцев, секретар у
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као и релевантни међународни стручњаци из
ове области препознали Управу као
релевантну и референтну установу у оквиру
које ће се реализовати оваква обука,
наглашавајући да је у њој већ реализовано
неколико семинара из ове и сличних области.
Навео је, такође, да је Управа и раније имала
успјешну сарадњу с OSCE-ом, наглашавајући
очекивање да ће се таква сарадња наставити и
постати још значајнија.
Чланови делегације OSCE-а, међу којима
је била и Патриција Селерс, професор
међународног хуманитарног права на
Универзитету у Оксфорду, навели су
конкретне активности које OSCE спроводи на
реализацији
првог
дијела
обуке
“Процесуирање
ратних
злочина“
–
спровођење истрага у предметима сексуалног
и родно заснованог насиља у оружаном
сукобу за полицијске службенике у БиХ.

Високе школе, а на основу Споразума о
међусобној сaрадњи ових високошколских
установа.
Наредног дана, професор Љубимов је у
присуству начелника Управе за полицијско
образовање Миле Шикмана, проф. Станка
Бејатовића и предавача на Високој школи
Милимира Говедарице одржао предавање
студентима Високе школе унутрашњих
послова о теми “Образовни систем у Русији и
реформа руског кривичног законодавства“.
Професор је такође говорио о сарадњи и
размјени студената. Наши студенти су
показали
велику
заинтересованост
за
организацију студијских посјета, односно
размјену студената овог руског универзитета
и Високе школе.
Састанак представника Управе с
делегацијом мисије OSCE-a
Дана 15. 4. 2014. у просторијама Управе за
полицијско образовање одржан је састанак
представника Управе с представницима
OSCE-а, ради договора о заједничком раду на
имплементацији пројекта “Процесуирање
ратних злочина“ који ова мисија планира да
реализује у БиХ. Први дио пројекта се односи
на спровођење истрага у предметима
сексуалног и родно заснованог насиља у
оружаном сукобу.

СЕМИНАРИ
Семинар о теми “Оперативно-тактичке
мјере и радње и истражне радње“
У периоду 15–17. 1. 2014. у ЦЈБ Приједор
је Управа за полицијско образовање
реализовала семинар „Оперативно-тактичке
мјере и радње и истражне радње“.
Полазници семинара били су замјеници
командира
полицијских
станица
ЦЈБ
Приједор,
инспектори
криминалистичке
полиције у СКП ЦЈБ Приједор, инспектори
криминалистичке полиције у полицијским
станицама, те униформисани полицијски
службеници полицијских станица овог
центра.
Циљ
семинара
је
усавршавање
полицијских службеника у законитом,
правилном и ефикасном предузимању
одређених оперативно-тактичких мјера и
радњи и истражних радњи ради прикупљања
информација, индиција, сазнања, трагова и
доказа о кривичном дјелу и о извршиоцима
кривичних дјела.
Овај семинар је први од више планираних
семинара које ће Управа за полицијско
образовање реализовати ове године у склопу
новог концепта стручног усавршавања

На састанку, начелник Управе Миле
Шикман је похвалио ангажман OSCE-а на
овој проблематици, посебно истичући значај
односно неопходност одржавања семинара с
овим садржајем ангажовањем међународно
признатих
стручњака
из
области
процесуирања ратних злочина. Изразио је и
задовољство што су представници OSCE-а,
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Први семинар је реализован за полицијске
службенике из ЦЈБ Бањалука – 23. и 24. 1.
2014. у Управи за полицијско образовање.
Семинар је намијењен полицијским
службеницима распоређеним на послове и
задатке шефа смјене, дежурног у полицијској
станици и за полицијске службенике који по
природи посла запримају пријаве на терену.
Циљ
семинара
је
усавршавање
полицијских
службеника
Министарства
унутрашњих послова Републике Српске ради
законитог и правилног запримања пријава о
кривичним дјелима, прекршајима и другим
безбједносним догађајима, као и обављање
информативног разговора с пријавитељима
неведених догађаја.

полицијских службеника МУП-а РС, као и
први семинар који је реализован на подручју
новооснованог ЦЈБ Приједор.

Семинар је отворио начелник Јединице за
основну обуку – Полицијске академије
Томислав Миросавић, истакавши да ће у
текућој години Управа за полицијско
образовање
акценат
у
усавршавању
полицијских службеника МУП-а РС ставити
на семинаре и курсеве који ће се реализовати
на терену, односно по центрима јавне
безбједности МУП-а РС. Начелник је посебно
нагласио неопходност добијања повратних
информација
с
терена,
односно
од
полицијских службеника који ће учествовати
у наведеним облицима едукације, ради
додатног унапређења планираних курсева и
семинара, те у циљу организовања курсева и
семинара с новим садржајима.
Неопходно је нагласити да су полицијски
службеници који су присуствовали семинару
изразили спремност за учествовање у
оваквим облицима едукације, а посебно су
апострофирали значај теме овог семинара
узевши
активно
учешће
у
његовој
реализацији.

Циљ је остварен реализацијом задатака
семинара, а они су:
- да се полазници упознају с нормативним
аспектом запримања пријава,
- да знају практично да заприме пријаву и
поступе по наведеној пријави,
- те да знају евидентирати пријаву у
станичне евиденције и сачинити неопходна
писмена о запримљеноj пријави.
Наставни садржаји су реализовани током
12 наставних часова или два наставна дана.
С обзиром на то да наставни садржаји
предвиђају и теорију и практичне вјежбе,
инструктори-наставници
су
користили
различите наставне методе.
Акценат је стављен на самостални рад
полазника.
Семинар су похађала 22 полазника.

Семинар о теми “Запримање пријава и
обављање информативног разговора“
Јединица за основну обуку – Полицијска
академија, у складу са Каталогом обуке за
2014. годину, организовала је семинар
“Запримање
пријава
и
обављање
информативног разговора“ за полицијске
службенике
Министарста
унутрашњих
послова Републике Српске.
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Семинар о теми “Оперативно-тактичке
мјере и радње и истражне радње“

Семинар о теми “Употреба силе“

У Управи за полицијско образовање је у
склопу
активности
на
реализацији
планираних семинара за ову годину, у
периоду 3–5. 2. 2014. одржан семинар
“Оперативно-тактичке мјере и радње и
истражне радње“ за полицијске службенике
ЦЈБ Бањалука. Полазници семинара су били
криминалистички инспектори полицијских
станица ЦЈБ Бањалука, као и замјеници
командира за криминалитет полицијских
станица у ЦЈБ Бањалука.
Циљ семинара“Оперативно-тактичке мјере
и радње и истражне радње“ јесте
оспособљавaње полицијских службеника
Министарства
унутрашњих
послова
Републике Српске за законито, правилно и
ефикасно
предузимање
одређених
оперативно-тактичких радњи и мјера и
одређених истражних радњи.

По Програму рада Јединице за основну
обуку – Полицијске академије за 2014, у
јануару је реализован семинар „Употреба
силе“ за полицијске службенике, од чина
млађи полицајац до чина виши наредник, из
ЦЈБ Бањалука и ЦЈБ Приједор.

Први семинар је одржан 27. и 28. 1. 2014. у
Управи за полицијско образовање за 20
полицијских службеника ЦЈБ Бањалука, а
други 29. и 30. 1. 2014. у ЦЈБ Приједор за 18
полицијских службеника тог центра.
Циљ семинара је пружити могућност
полазницима да освјеже стечена и усвоје нова
знања, вјештине и ставове везане за употребу
силе, чиме ће се ефикасност и квалитет рада
полицијских службеника подићи на виши
ниво.
Како би се остварио циљ било је потребно
реализовати задатке семинара, а они су:
- да полазници обнове стечена и усвоје нова
знања везана за законске и међународне
аспекте употребе силе,
- те да на основу демонстрираног сценарија
сачине извјештај о употреби силе и
службену забиљешку о употреби силе.
Циљ и задаци су се остварили
реализацијом наставних садржаја у два
наставна дана, теоријским приступом и
практичним радом полазника.
Инструктори-наставници су, у зависности
од садржаја, користили различите наставне
методе, с акцентом на групном раду
полазника
(ситуациону
вјежбу,
демонстрацију и дискусију).

Задаци који проистичу из овако
постављеног циља јесу да се полазници
упознају
с
нормативним
аспектом
оперативно-тактичких радњи и мјера и
истражних радњи, те да на основу конкретне
ситуације планирају и предузму адекватне
оперативно-тактичке радње и мјере и
истражне радње, као и да се упознају с
конкретним писменима која се морају
попунити
приликом
предузимања
и
реализације одређених оперативно-тактичких
радњи и мјера и истражних радњи.
Ово је други семинар под овим називом
који је Управа за полицијско образовање
одржала у току ове године – први семинар о
овој теми одржан је у јануару, за полицијске
службенике ЦЈБ Приједор. Када су у питању
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Наставни садржаји су реализовани на 18
наставних часова или у три наставна дана.
С обзиром на то да наставни садржаји
предвиђају
комбинацију
теорије
и
практичних вјежби, инструктори-наставници
су користили различите наставне методе.
Семинар су похађала 24 полазника.

полицијски службеници ЦЈБ Бањалука, ово је
трећи семинар у овој години којем они
присуствују, јер су за припаднике ЦЈБ
Бањалука већ одржани семинари “Употреба
силе“ и “Запримање пријава и вођење
информативног разговора“, који су такође
реализовани у просторијама Управе за
полицијско образовање.

Семинар о теми “Спречавање насиља у
породици или породичној заједници“

Семинар о теми
“Криминалистичка обрада лица мјеста“

По Програму рада Јединице за основну
обуку – Полицијске академије за 2014.
годину, 19. и 20. 2. 2014. у просторијама ЦЈБ
Приједор је реализован семинар „Спречавање
насиља у породици или породичној
заједници“ за 18 полицијских службеника тог
центра, од чина млађи полицајац до чина
виши наредник.

У периоду 11–13. 2. 2014. одржан је први
семинар „Криминалистичка обрада лица
мјеста“, по Програму рада Јединице за
основну обуку – Полицијске академије за
2014.
Семинару су присуствовали полицијски
службеници ЦЈБ Бањалука који раде на
пословима и задацима криминалистичког
инспектора, криминалистичког техничара и
криминалистичког полицајца.
Циљ
семинара
је
усавршавање
полицијских
службеника
Министарства
унутрашњих послова Републике Српске који
раде
на
пословима
криминалистичке
полиције,
како
би
се
обезбиједило
професионално и јединствено поступање
приликом криминалистичке обраде лица
мјеста, предузимање приоритетних мјера и
радњи на лицу мјеста, прикупљање
обавјештења и вршење увиђаја на мјесту
извршења кривичног дјела или другог
криминалног догађаја, као и једнообразан
начин документовања предузетих мјера и
радњи.
Наведени циљ се остваривао реализацијом
задатака семинара:
- пружање могућности полазницима да
усвоје јединствен начин поступања на
мјесту криминалног догађаја,
- пружање могућности полазницима да
усвоје једнообразан начин сачињавања
службених забиљешки,
- пружање могућности полазницима да
усвоје јединствен начин поступања
приликом вршења увиђаја на мјесту
криминалног догађаја и сачињавања
записника о увиђају.

Циљ семинара је пружити могућност
полицијским службеницима да освјеже
стечена и усвоје нова знања, вјештине и
ставове о спречавању насиља у породици или
породичној заједници, чиме ће се ефикасност
и квалитет рада полицијских службеника
дићи на виши ниво.
Наведени циљ се остваривао реализацијом
задатака семинара:
- пружање могућности полазницима да
обнове стечена и усвоје нова знања везана
за примјену Закона о заштити од насиља у
породици,
- пружање могућности полазницима да на
основу показаног или демонстрираног
сценарија сачине потребна писмена ради
документовања насиља у породици.
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академије за 2014. годину, одржан је 25. 2. у
ЦЈБ Приједор, за 18 полицијских службеника
тог центра од чина млађи полицајац до чина
виши наредник.

Наставни садржаји су реализовани на 12
наставних часова или у два наставна дана.
С обзиром на то да наставни садржаји
предвиђају
комбинацију
теорије
и
практичних вјежби, инструктори-наставници
су користили различите наставне методе.
У реализацију семинара укључили су се и
представници Центра за социјални рад
Приједор,
с
циљем
да
презентују
надлежности, мјесто и улогу Центра за
социјални рад у вези с насиљем у породици.
Семинар о теми “Употреба силе“
Дана 20. и 21. 2. 2014. у Управи за
полицијско образовање одржан је семинар
„Употреба силе“ за полицијске службенике
ЦЈБ Бањалука.

Циљ семинара је ојачати механизме
превентивног дјеловања за одржавање и
јачање законитог и етичког квалитета рада
појединца, организационих јединица и
Министарства
унутрашњих
послова
Републике Српске у цјелини.
За остварење наведеног циља полазници
су током семинара реализовали задатке који
се односе на:
- обнављање стеченог и усвајање новог
знања о полицијском интегритету,
- оцјењивање нивоа корупционог ризика у
њиховој организационој јединици,
- предлагање мјера на одржању и јачању
полицијског интегритета.
Наставни садржаји су реализовани на 6
наставних часова, односно за један наставни
дан.
За реализацију наставних садржаја
инструктори-наставници
су
користили
модификовано предавање и дискусију.

Семинар се реализује по Програму рада
Јединице за основну обуку – Полицијске
академије, и ово је трећи у циклусу семинара
о употреби силе а други за полицијске
службенике из ЦЈБ Бањалука.
Као и на претходним семинарима, циљна
група су били полицијски службеници од
чина млађи полицајац до чина виши
наредник.
За реализацију предвиђених садржаја
инструктори
су
користили
различите
наставне методе и средства. Акценат је
стављан на индивидуални или групни рад,
демонстрацију и дискусију.
Семинару су присуствовала 22 полазника.

Семинар о теми “Контрола и непосредно
регулисање саобраћаја“
Дана 26. 2. 2014. у Управи за полицијско
образовање одржан је семинар „Контрола и
непосредно регулисање саобраћаја“. Ово је
први у низу семинара о овој теми који су
планирани Програмом рада Јединице за
основну обуку – Полицијске академије за
2014. годину.
Семинару
је
присуствовало
19
полицијских службеника ЦЈБ Бањалука, од

Семинар о теми “Полицијски интегритет“
Први у циклусу семинара „Полицијски
интегритет“ који су планирани Програмом
рада Јединице за основну обуку – Полицијске
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чина млађи полицајац до чина виши
наредник. Овом семинару су присуствовала
24 полазника.

чина млађи полицајац до чина виши
наредник.
Циљ семинара је пружити могућност
полазницима да освјеже стечена и усвоје нова
знања, вјештине и ставове о контроли и
непосредном регулисању саобраћаја, чиме ће
се ефикасност и квалитет рада полицијских
службеника подићи на виши ниво.

За реализацију предвиђених садржаја
инструктори
су
користили
различите
наставне методе и средства, како би се циљ и
задаци семинара могли остварити по плану.
Акценат је на индивидуалном или групном
раду, демонстрацији и дискусији. Полазници
семинара овакав начин рада препознају као
један од бољих начина да полицијски
службеници активним учешћем савладају
предвиђени садржај и креирају ток семинара,
тако што изнесу своја искуства и дискутују о
конкретним ситуацијама из праксе.

Ради остварења овог циља, полазници су
током семинара реализовали задатке који се
односе на:
- упознавање с Правилником о начину
обављања послова контроле и непосредног
регулисања саобраћаја на путевима;
- предузимање мјера и радњи адекватних
конкретној ситуацији, како би се што
успјешније реализовали послови контроле
и непосредног регулисања саобраћаја на
путевима;
- упознавање с конкретним писменима која
су обавезна приликом обављања послова
контроле и непосредног регулисања
саобраћаја на путевима.
За реализацију наставних садржаја
инструктор-наставник
је
користио
модификовано
предавање,
дискусију,
показивање и демонстрацију, самосталну или
групну активност по задацима из сценарија.

Семинар о теми
“Људска права и полиција“
По Програму рада Јединице за основну
обуку – Полицијске академије за 2014, у
марту је започет циклус семинара „Људска
права и полиција“.
Семинар је реализован за полицијске
службенике ЦЈБ Бањалука, од чина виши
наредник до чина виши инспектор, у Управи
за полицијско образовање, 6. и 7. 3. 2014.

Семинар о теми “Употреба силе“
Дана 3. и 4. 3. 2014. у Управи за
полицијско образовање одржан је четврти по
реду семинар „Употреба силе“, а трећи за
полицијске службенике ЦЈБ Бањалука, који
се реализује по Програму рада Јединице за
основну обуку – Полицијске академије.
Као и на претходним семинарима, циљна
група су били полицијски службеници од

10

криминалистичке полиције у полицијским
станицама, те вође сектора и униформисани
полицијски службеници полицијских станица
ван сједишта ЦЈБ Бањалука.
Циљ
семинара
је
усавршавање
полицијских службеника у законитом,
правилном и ефикасном предузимању
одређених оперативно-тактичких мјера и
радњи и истражних радњи ради прикупљања
информација, индиција, сазнања, трагова и
доказа о кривичном дјелу и о извршиоцима
кривичних дјела. Задаци који проистичу из
овог циља семинара јесу да се полазници
упознају
са
нормативним
аспектом
оперативно-тактичких радњи и мјера и
истражних радњи, те да на основу конкретне
ситуације планирају и предузму адекватне
оперативно-тактичке радње и мјере и
истражне радње, као и да се упознају с
конкретним писменима обавезним приликом
предузимања и реализације одређених
оперативно-тактичких радњи и мјера и
истражних радњи.
У току семинара примјетно је било да су
полазници
семинара
–
полицијски
службеници изразили спремност за овакве
облике
едукације,
а
посебно
су
апострофирали значај теме овог семинара,
што се огледало у њиховом активном учешћу
и дискусији.
У току семинара, кроз многобројне
примјере из праксе, полицијски службеници
су наводили одређене проблеме нормативне,
организационе и фактичке природе с којима
се
свакодневно
сусрећу
приликом
предузимања
одређених
оперативнотактичких мјера и радњи и истражних радњи,
из чега је јасно да је едукација из ове области
путем семинара неопходна и сврсисходна.

Циљ семинара је пружити могућност
полазницима да освјеже стечена и усвоје нова
знања и ставове о улози полиције у заштити и
поштовању људских права.
Циљ и задаци семинара су остварени
реализацијом наставних садржаја у току два
наставна дана, теоријским приступом и
практичним радом полазника.
Инструктори-наставници су, у зависности
од садржаја, користили различите наставне
методе, с акцентом на интерактивном раду
полазника
(примјери
из
праксе,
демонстрација и дискусија).
У раду семинара су учествовала 24
полазника.
Семинар о теми “Оперативно-тактичке
мјере и радње и истражне радње“
У Управи за полицијско образовање је
настављена
активност
реализације
планираних семинара за ову годину, те је,
сходно Програму Јединице за основну обуку
– Полицијске академије за 2014. годину, у
периоду 11–13. 3. 2014. одржан семинар под
називом “Оперативно-тактичке мјере и радње
и истражне радње“.

Ово је трећи семинар којим је обухваћена
ова област полицијског дјеловања – раније су
већ одржана два семинара, и то један за
полицијске службенике ЦЈБ Приједор, а
други
за
полицијске
службенике
организационих јединица у сједишту ЦЈБ
Бањалука.
Полазници трећег семинара били су
замјеници
и
помоћници
командира
полицијских
станица
и
инспектори

Семинар о теми “Употреба силе“
У пероду 18–19. 3. 2014. у просторијама
Полицијске станице за безбједност саобраћаја
Добој, припадници Јединице за основну
обуку – Полицијске академије су за 24
полицијска службеника из ПС Добој 1, ПС
Добој 2, ПС Дервента, ПС Теслић, ПС
Модрича, ПС Брод, ПС Шамац, ПС
Пелагићево, ПС Петрово, ПС за БС Добој, ПС
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законито, правилно и ефикасно предузимање
претресања и привременог одузимања
предмета, и као повезаних и као самосталних
истражних радњи, али и као полицијског
овлашћења
(привремено
одузимање
предмета) и оперативно-тактичке радње и
полицијског овлашћења (преглед лица и
возила).
Семинару је присуствовало двадесет
полицијских службеника, међу којима су
биле вође
сектора,
шефови
смјена,
помоћници
и
замјеници
командира
полицијских станица, те криминалистички
полицајци и криминалистички инспектори
организационих јединица овог Центра.
У току семинара указано је на нормативни
основ предузимања ових истражних радњи,
као и на нормативни основ предузимања ових
полицијских овлашћења, којом приликом су
посебно апострофирани одређени проблеми
који се појављују у пракси. Кроз дискусију,
која је укључивала и конкретне практичне
примјере, полазници семинара су заједно са
предавачем настојали да укажу на одређене
проблеме и на могућности превазилажења
тих проблема. С обзиром на позитивне утиске
полазника семинара, могло би се закључити
да се у томе у већој мјери успјело.

за БС Дервента и ПС за БС Шамац одржали
дводневни семинар под називом “Употреба
силе“.
Полазници семинара су били полицијски
службеници од чина полицајац до чина виши
наредник, као и одређени број руководних
радника наведених ПС из ЦЈБ Добој.
Циљ семинара је пружити могућност
полазницима да освјеже стечена и усвоје нова
знања, вјештине и ставове о употреби силе,
чиме ће се ефикасност и квалитет рада
полицијских службеника подићи на виши
ниво.
У извођењу семинара је учествовала и
Јединица за професионалне стандарде.
Неопходно је нагласити да су полицијски
службеници који су присуствовали семинару
изразили спремност за овакве облике
едукације, а својим активним учешћем у
реализацији семинара посебно су истакли
значај његове теме.
Семинар о теми “Претресање и
привремено одузимање предмета“

Семинар о теми “Безбједност дјеце у
саобраћају“
Једнодневни семинар “Безбједност дјеце у
саобраћају“ одржан је 26. 3. 2014. у ОШ „Вук
Стефановић Караџић“ у Добоју, за ученике
петог, седмог и деветог разреда. Наведени
семинар је први од пет планираних с овом
тематиком који ће Јединица за основну обуку

Дводневни
семинар
“Претресање и
привремено одузимање предмета“ одржан је
25. и 26. 3. 2014. у ЦЈБ Добој за полицијске
службенике овог Центра. Наведени семинар
је први од четири планирана семинара са
овом тематиком које ће Јединица за основну
обуку – Полицијска академија у току 2014.
године одржати за полицијске службенике
Министарства
унутрашњих
послова
Републике Српске.
Циљ семинара је стручно усавршавање
полицијских
службеника
Министарства
унутрашњих послова Републике Српске за
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раде
на
пословима
криминалистичке
полиције,
како
би
се
обезбиједило
професионално и јединствено поступање
приликом криминалистичке обраде лица
мјеста, предузимање приоритетних мјера и
радњи на лицу мјеста, прикупљање
обавјештења и вршење увиђаја на мјесту
извршења кривичног дјела или другог
криминалног догађаја, као и једнообразан
начин документовања предузетих мјера и
радњи.
Наведени циљ се остваривао кроз
реализацију задатака семинара:
- пружање могућности полазницима да
усвоје јединствен начин поступања на
мјесту криминалног догађаја,
- пружање могућности полазницима да
усвоје једнообразан начин сачињавања
службених забиљешки,
- пружање могућности полазницима да
усвоје јединствен начин поступања
приликом вршења увиђаја на мјесту
криминалног догађаја и сачињавања
записника о увиђају.

– Полицијска академија у току 2014. године
одржати за дјецу предшколског узраста и
ученике основних и средњих школа.
Циљ семинара је едукација дјеце
предшколског узраста и ученика основних и
средњих школа за безбједније учествовање у
саобраћају и подизање њихове саобраћајне
културе на виши ниво.
Семинару је присуствовало двадесет троје
ученика, од чега је шест ученика V разреда,
десет ученика VII разреда и седам ученика IX
разреда.
Током предавања било је ријечи о:
основним саобраћајним правилима; знацима
које учесницима у саобраћају дају полицијски
службеници и друга овлашћена лица;
посљедицама
које
произилазе
из
непоштовања или непознавања саобраћајних
прописа; употреби сигурносног појаса и
сигурносне сједалице у возилу; коришћењу
заштитне кациге и флуоросцентног прслука и
утицају алкохола и брзине на безбједност
учесника у саобраћају. Што се тиче
заинтересованости ученика за усавршавање
кроз овај облик едукације и за саму тему
семинара,
стиче
се
утисак
да
је
заинтересованост за даљу едукацију изузетна,
поготово ако се има у виду ангажман
слушалаца током предавања који се огледао у
активном учешћу приликом реализације
наставног процеса. Исто тако, на основу
коментара ученика може се закључити да су
неопходне
и
даље
активности
на
усавршавању из ове области.
Семинар о теми “Криминалистичка обрада
лица мјеста“

Наставни садржаји су реализовани на 18
наставних часова или у три наставна дана.
С обзиром на то да наставни садржаји
предвиђају
комбинацију
теорије
и
практичних вјежби, инструктори-наставници
су користили различите наставне методе.
Семинар су похађала 24 полазника.

У периоду 2–4. 4. 2014. одржан је семинар
„Криминалистичка обрада лица мјеста“, по
Програму рада Јединице за основну обуку –
Полицијске академије за 2014. годину.
Семинару су присуствовали полицијски
службеници ЦЈБ Бањалука који раде на
пословима и задацима криминалистичког
инспектора, криминалистичког техничара и
криминалистичког полицајца.
Циљ
семинара
је
усавршавање
полицијских
службеника
Министарства
унутрашњих послова Републике Српске који

Семинар о теми “Спречавање насиља у
породици или породичној заједници“
У складу с Каталогом обука на терену за
2014. годину, 7. и 8. 4. 2014. у просторијама
Управе за полицијско образовање Јединица за
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основну обуку – Полицијска академија је за
18 полицијских службеника ЦЈБ Бањалука
реализовала
семинар
под
називом
“Спречавање насиља у породици или
породичној заједници.
Циљ семинара је пружање могућности
полазницима да освјеже стечена и усвоје нова
знања, вјештине и ставове о спречавању
насиља у породици или породичној
заједници, чиме ће се ефикасност и квалитет
рада полицијских службеника подићи на
виши ниво.
Током семинара полазници су имали
могућност да:
- обнове стечена и усвоје нова знања о
примјени „Закона о заштити од насиља у
породици“ и
- на основу показаног сценарија сачине
потребна писмена ради документовања
насиља у породици.
Настава на семинару је реализована у 2
наставна дана или 12 (дванаест) наставних
часова. Од тога су 2 или 14,29% часова
теоријска настава, а 12 или 85,71% часова
практична обука.
Практична обука полазника обухвата два
сегмента:
1. Групни рад полазника на показном
сценарију. Задатак полазника је да сачине
потребна писмена ради документовања
радње насиља у породици или породичној
заједници и
2. Анализа
писмена
сачињених
ради
документовања радње насиља у породици
или породичној заједници.
У реализацији семинара активно је
учествовао представник Центра за социјални
рад Бањалука, који је презентовао надлежност,
мјесто и уло уг Центр а за со цијални р ад у
спречавању и сузбијању насиља у породици и
судија Основног суда – прекршајно одјељење
Бањалука, који је презентовао мјесто и улогу
суда као субјекта заштите у спречавању насиља
у породици.

Циљ семинара је стручно усавршавање
полицијских
службеника
Министарства
унутрашњих послова Републике Српске за
законито и правилно запримање пријава о
кривичним дјелима, прекршајима и другим
безбједносним догађајима, као и обављање
информативног разговора са пријавитељима
тих догађаја, те предузимање мјера првог
оперативног захвата по пријави конкретног
догађаја.
Семинару је присуствовало двадесет
полицијских службеника ЦЈБ Добој, међу
којима су били вође сектора, шефови смјена,
помоћници
и
замјеници
командира
полицијских станица, те криминалистички
полицајци и криминалистички инспектори
организационих јединица овог Центра.

У току семинара указано је на нормативни
основ запримања пријава, као и на запримање
пријава као полицијско овлашћење, након
чега су елабориране процедуре и начини
запримања пријава, те специфичности
запримања пријава код одређених врста
кривичних дјела. Посебна пажња је посвећена
писменима која се сачињавају о запримању
пријаве, те мјерама првог оперативних
захвата по пријави кривичног дјела. Током
семинара полазници су указали на одређене
проблеме које имају када је у питању
запримање пријаве, евиденције и писмена у
вези са запримањем пријава, те поступак
обавјештавања тужиоца о пријави кривичног
дјела, као и на различиту праксу поступања у
вези са запримањем пријава, усљед чега се
током семинара настојала диференцирати
најбоља пракса поступања полицијских
службеника у запримању пријава.

Семинар о теми “Запримање пријава и
обављање информативног разговора“
Дводневни семинар “Запримање пријава и
обављање информативног разговора“ је 8. и
9. 4. 2014. одржан у ЦЈБ Добој, за његове
полицијске службенике.
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средњих школа за безбједније учествовање у
саобраћају и подизање њихове саобраћајне
културе на виши ниво.
Током предавања било је ријечи о:
основним саобраћајним правилима; знацима
које учесницима у саобраћају дају полицијски
службеници и друга овлашћена лица;
посљедицама
које
произилазе
из
непоштовања или непознавања саобраћајних
прописа; употреби сигурносног појаса и
сигурносне сједалице у возилу; коришћењу
заштитне кациге и флуоросцентног прслука и
утицају алкохола и брзине на безбједност
учесника у саобраћају. Што се тиче
заинтересованости ученика за усавршавање
кроз овај облик едукације и за саму тему
семинара, стиче се утисак да су ученици
изузетно заинтересовани за даљу едукацију,
поготово с обзиром на њихов ангажман током
предавања, који се огледао у активном
учешћу у реализацији наставног процеса.
Исто тако, на основу коментара ученика може
се закључити да су неопходне и даље
активности на усавршавању из ове области.

Семинар о теми
“Људска права и полиција“
У оквиру новог концепта усавршавања
полицијских службеника, у просторијама
Управе за полицијско образовање 22. и 23.
априла 2014. одржан је други по реду
семинар “Људска права и полиција“.
Семинар је реализован за полицијске
службенике ЦЈБ Бањалука од чина виши
наредник до чина виши инспектор, а
присуствовала су му 24 полазника.
Циљ семинара јесте пружање могућности
полазницима да освјеже стечена и усвоје нова
знања и ставове о улози полиције у заштити и
поштовању људских права.

Семинар о теми “Претресање и
привремено одузимање предмета“
Током семинара биле су заступљене
различите наставне методе. Избор наставне
методе био је условљен наставним садржајем,
те су се примјењивале методе предавања,
модификованог предавања, рад у групама и
дискусија.

Дводневни семинар “Претресање и
привремено одузимање предмета“ одржан је
7. и 8. 5. 2014. у ЦЈБ Бијељина, за полицијске
службенике овог Центра. Ово је други од
четири планирана семинара са овим
садржајем који ће Јединица за основну обуку
– Полицијска академија у току 2014. године
одржати
за
полицијске
службенике

Семинар о теми
“Безбједност дјеце у саобраћају“
Једнодневни семинар “Безбједност дјеце у
саобраћају“ одржан је 30. 4. 2014. у ОШ „Змај
Јова Јовановић“ у Бањалуци за ученике петог
разреда. Семинару је присуствовало тридесет
пет ученика. У току 2014, планом активности
Јединице за основну обуку – Полицијске
академије, предвиђено је да се предавања из
области безбједности саобраћаја одрже за
дјецу предшколског узраста и ученике
основних и средњих школа.
Циљ семинара је едукација дјеце
предшколског узраста и ученика основних и
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Министарства
унутрашњих
послова
Републике Српске, с обзиром на то да је један
већ одржан за припаднике ЦЈБ Добој, а
преостала два ће се одржати за припаднике
ЦЈБ Требиње и ЦЈБ Источно Сарајево. Када
је у питању ЦЈБ Бијељина, ово је први од
планираних пет семинара који ће се у
наредном периоду одржати за припаднике
овог центра (међу којима су и семинари
“Употреба силе“, “Полицијски интегритет“…).
Циљ семинара је стручно усавршавање
полицијских
службеника
Министарства
унутрашњих послова Републике Српске за
законито, правилно и ефикасно предузимање
претресања и привременог одузимања
предмета, и као повезаних и као самосталних
истражних радњи, али и као полицијског
овлашћења (привремено одузимање предмета)
и оперативно-тактичке радње и полицијског
овлашћења (преглед лица и возила).
У току семинара указано је на нормативни
основ предузимања ових истражних радњи и
полицијских овлашћења, а посебно су
апострофирани одређени проблеми који се
појављују у пракси. Кроз дискусију, која је
укључивала и конкретне практичне примјере,
полазници семинара су заједно са предавачем
настојали да укажу на одређене проблеме и
на могућности њиховог превазилажења.

Републике Српске из центара јавне
безбједности.
Један од циљева овог семинара јесте
унапређење сарадње и координације између
полиције и тужилаца у вођењу кривичних
истрага, као и успјешно окончање истраге и
кривичног
поступка
одговарајућим
санкционисањем починилаца кривичних
дјела.
Током семинара су обрађене сљедеће теме:
- Примјена Упутства о поступању и сарадњи
овлаштених
службених
лица
Министарства
унутрашњих
послова
Републике Српске и тужилаца у провођењу
радњи доказивања;
- Поступак
истраге
као
однос
кривичнопроцесних радњи тужиоца и
полицијских службеника (Права, обавезе и
улога овлашћеног службеног лица и
тужиоца у истрази; Поступак по
обавјештавању тужиоца од овлашћеног
службеног лица о основама сумње да је
извршено кривично дјело; Поступак по
пријави поднесеној тужиоцу од стране
правних и физичких лица; Поступак по
обавјештавању тужиоца о основама сумње
да је извршено кривично дјело непознатог
починиоца; Овлаштено службено лице као
свједок
у
кривичном
поступку;
Хармонизација међусобних евиденција
проведених
процедура истраге код
тужилаштва и полиције; Проблеми у
практичној примјени закона у сарадњи
полиције и тужилаштва).

Семинар о теми
“Сарадња полиције и тужилаштва“
У Управи за полицијско образовање је 15.
5. 2014. одржан семинар “Сарадња полиције и
тужилаштва“, на којем је учествовала госпођа
Драгана Липовчић, окружни тужилац
Окружног тужилаштва Бањалука, као и
руководни
радници
и
инспектори
Министарства
унутрашњих
послова

Семинар о теми “Спречавање насиља у
породици или породичној заједници“
У складу с Каталогом обука на терену за
2014, 13. и 14. 5. 2014. у просторијама Управе
за полицијско образовање, Јединица за
основну обуку – Полицијска академија је за
17 полицијских службеника ЦЈБ Бањалука
реализовала
семинар
под
називом
“Спречавање насиља у породици или
породичној заједници“.
Циљ семинара је пружање могућности
полазницима да освјеже стечена и усвоје нова
знања, вјештине и ставове о спречавању
насиља у породици или породичној
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заједници, чиме ће се ефикасност и квалитет
рада полицијских службеника подићи на
виши ниво.

Семинар о теми
“Безбједност дјеце у саобраћају“
Једнодневни семинар “Безбједност дјеце у
саобраћају“ одржан је 14. 5. 2014. у ОШ
„Кнез Иво од Семберије“ у Бијељини за
ученике седмог, осмог и деветог разреда.
Семинару су присуствовала тридесет два
ученика.
Циљ семинара је едукација дјеце
предшколског узраста и ученика основних и
средњих школа за безбједније учествовање у
саобраћају и подизање њихове саобраћајне
културе на виши ниво.

Током семинара полазници су имали
могућност да:
- обнове стечена и усвоје нова знања о
примјени „Закона о заштити од насиља у
породици“ и
- на основу показаног сценарија сачине
потребна писмена ради документовања
насиља у породици.
Настава на семинару је реализована у 2
наставна дана или 12 (дванаест) наставних
часова. Од тога су 2 или 14,29% часова
теоријска настава, а 12 или 85,71% часова је
практична обука.
Практична обука полазника обухвата два
сегмента:
1. Групни рад полазника на показном
сценарију. Задатак полазника је да сачине
потребна писмена ради документовања
радње
насиља
у
породици
или
породичној заједници и
2. Анализа
писмена
сачињених
за
документовање радње насиља у породици
или породичној заједници.
У реализацији семинара активно је
учествовао представник Центра за социјални
рад
Бањалука,
који
је
презентовао
надлежност, мјесто и улогу Центра за
социјални рад у спречавању и сузбијању
насиља у породици и судија Основног суда –
прекршајно одјељење Бањалука који је
презентовао мјесто и улогу суда као субјекта
заштите у спречавању и сузбијању насиља у
породици.

Задаци семинара су да се ученици упознају
са: основним саобраћајним правилима;
знацима које учесницима у саобраћају дају
полицијски службеници и друга овлашћена
лица; посљедицама које произилазе из
непоштовања или непознавања саобраћајних
прописа; употребом сигурносног појаса и
сигурносне сједалице у возилу; коришћењем
заштитне кациге и флуоросцентног прслука и
утицајем алкохола и брзине на безбједност
учесника у саобраћају.
Током предавања ученици су постављали
питања, али и давали одговоре. У том
контексту, ученици су посебно били
заинтересовани за тематске цјелине које су се
односиле на бициклисте и мотоциклисте, као
и улогу сигурносног појаса и заштитне
кациге. За наведене области су тражили да им
се поново уприличи презентација.
Такође, потребно је истаћи активно
учешће ученика у навођењу примјера
саобраћајних незгода које су се догодиле
њима или њиховим другарима, као и
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Већ чињеница да је реализација семинара
планирана у двадесет радних дана, односно у
104 наставна часа, потврђује садржајност и
домете
семинара.
Током
реализације
семинара полазници су посебно указивали на
практичне проблеме које имају приликом
предузимања појединих овлашћења, те на
модалитете предупређивања тих проблема и
реаговања на њих. Семинаром се настојала
афирмисати најбоља пракса поступања,
наравно, с обзиром на нормативне основе и
практичне околности сваког поступања.
Овај
семинар
је
био
намијењен
полицијским службеницима ЦЈБ Бањалука, и
то и припадницима униформисане и
припадницима криминалистичке полиције.
Полазници су били полицајци, вође сектора,
помоћници и замјеници командира, те
командири и криминалистички инспектори
полицијских
станица
и
одјељења
криминалистичке полиције.
Овај семинар је био први од три семинара
које је Јединица за основну обуку – Полиција
академија планирала реализовати у току ове
године. Сва три семинара су намијењена
полицијским службеницима ЦЈБ Бањалука, с
тим што ће се, с обзиром на позитивне утиске
са семинара, свакако планирати његова
реализација и за полицијске службенике
других центара јавне безбједности.

примјера за које су сазнали од других или
путем средстава информисања. Исто тако, на
основу коментара ученика може се закључити
да су им даље активности на усавршавању из
ове области свакако неопходне.
Семинар o теми “Полицијски и
криминалистички аспект полицијских
овлашћења“
Дана 6. 6. 2014. семинар “Полицијски и
криминалистички
аспект
полицијских
овлашћења“,
намијењен
полицијским
службеницима ЦЈБ Бањалука, окончан је у
просторијама
Управе
за
полицијско
образовање.

Поред више једнодневних, дводневних и
тродневних семинара које Јединица за
основну обуку – Полицијска академија
реализује у току 2014. на терену и у
просторијама Управе, овај семинар је први
који настоји да на свеобухватан начин
третира полицијска овлашћења, и то са
безбједносног, полицијског, криминалистичког,
кривичнопроцесног
и
прекршајноправног
аспекта.
Циљ семинара јесте да се полицијски
службеници МУП-а РС усаврше у законитом,
правилном и ефикасном предузимању
конкретних
полицијских
овлашћења,
уважавајући безбједносне, полицијске и
нормативне
аспекте
примјене
сваког
овлашћења. Током семинара, акценат је био
на “класичним“ полицијским овлашћењима,
али нису запостављена ни овлашћења која
претежно
примјењују
припадници
криминалистичке
полиције,
која
су
посматрана кроз оперативно-тактичке радње
и мјере и истражне радње.

Семинар о теми “Употреба силе“
У периоду 9–12. 6. 2014, у просторијама
ЦЈБ Требиње је Јединица за основну обуку –
Полицијска академија за 45 полицијских
службеника из ПС Требиње, ПС Берковићи,
ПС Љубиње, ПС Билећ ,а ПС Гацко , ПС
Невесиње, ПС за БС Гацко, ПС за БС
Требиње и ЈЗП ЦЈБ Требиње одржала два
семинара под називом “Употреба силе“.
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одређених оперативно-тактичких мјера и
радњи (утврђивање идентитета, опсервација,
засједа, блокада, рација, лишење слободе…) и
истражних радњи (увиђај, претресање,
привремено одузимање предмета, саслушање
свједока, испитивање осумњиченог) ради
прикупљања информација, индиција, сазнања,
трагова и доказа о кривичном дјелу и о
извршиоцима кривичних дјела. Задаци који
проистичу из циља семинара јесу да се
полазници упознају с нормативним аспектом
оперативно-тактичких радњи и мјера и
истражних радњи, те да на основу конкретне
ситуације планирају и предузимају адекватне
оперативно-тактичке радње и мјере и
истражне радње, као и да се упознају с
конкретним
писменима
приликом
предузимања и реализације одређених
оперативно-тактичких радњи и мјера и
истражних радњи.

Полазници семинара су били полицијски
службеници од чина полицајац до чина виши
наредник, као и одређени број руководних
радника полицијских станица из ЦЈБ
Требиње.
Циљ семинара је пружити могућност
полазницима да освјеже стечена и усвоје нова
знања, вјештине и ставове о употреби силе,
чиме ће се ефикасност и квалитет рада
полицијских службеника подићи на виши
ниво.
Овај семинар је један од више планираних
семинара које ће Управа за полицијско
образовање реализовати ове године у склопу
новог концепта стручног усавршавања
полицијских службеника МУП-а РС.
У извођењу семинара је учествовала и
Јединица за професионалне стандарде.
Неопходно је нагласити да су полицијски
службеници који су присуствовали семинару
изразили отвореност за овакве облике
едукације, а посебно су апострофирали значај
теме овог семинара, што се нарочито
огледало у њиховом активном учешћу у
његовој реализацији.
Семинар о теми “Оперативно-тактичке
мјере и радње и истражне радње“
Сходно Програму Јединице за основну
обуку – Полицијске академије за 2014.
годину, у периоду 18–20. 6. 2014. у
просторијама ЦЈБ Требиње одржан је
семинар под називом “Оперативно-тактичке
мјере и радње и истражне радње“ за
полицијске службенике овог Центра.
Ово је четврти семинар из ове области
полицијског дјеловања, јер су одржана већ
три, и то један за полицијске службенике ЦЈБ
Приједор, а два за полицијске службенике
организационих јединица ЦЈБ Бањалука.
Полазници овог семинара су били
командири,
замјеници
и
помоћници
командира полицијских станица, инспектори
криминалистичке полиције, те вође сектора и
униформисани полицијски службеници ЦЈБ
Требиње.
Циљ
семинара
је
усавршавање
полицијских службеника у законитом,
правилном и ефикасном предузимању

У току семинара је уочено да су
полазници
–
полицијски
службеници
показали спремност за овакве облике
едукације, а посебно су апострофирали значај
теме овог семинара, активно учествујући у
његовој реализацији.
У току семинара, наводећи многобројне
примјере из праксе, полицијски службеници
су указали на одређене проблеме нормативне,
организационе и фактичке природе с којима
се
свакодневно
сусрећу
приликом
предузимања
одређених
оперативнотактичких мјера и радњи и истражних радњи,
из чега је евидентно да је едукација из ове
области путем семинара сврсисходна и
неопходна.
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КОНФЕРЕНЦИЈЕ, КУРСЕВИ, ОКРУГЛИ
СТОЛОВИ И ДРУГИ ВИДОВИ ОБУКЕ

Курс за нижи руководни кадар
Министарства унутрашњих послова
Републике Српске

Предавања гостујућих предавача
студентима Високе школе

Дана 24. 2. 2014. у Управи за полицијско
образовање почео је “Курс за нижи
руководни кадар Министарства унутрашњих
послова Републике Српске“.

Дана 16. 1. 2014, студентима прве године
Високе школе унутрашњих послова Бањалука
наставу из предмета Јавна безбједност држао
је Милимир Додер, директор Републичке
управе цивилне заштите РС. Његово
предавање се односило на цивилну заштиту
као један од сегмената (послова) јавне
безбједности. Господин Додер је представио
организацију и надлежност Републичке
управе цивилне заштите, те активности које
РУЦЗ РС спроводи у реализацији властитих
планова, а истакнуте су и савремене
тенденције цивилне заштите у свијету, те
мјесто и улога цивилне заштите Републике
Српске у окружењу.

Циљ курса је омогућити полазницима,
руководним
радницима
нижег
нивоа
руковођења у МУП-у РС, да схвате
сложеност проблематике руковођења у
полицији, као и структуру и значај послова
руковођења.
Предавачи на курсу били су Драган
Ђурановић и Александар Лазић, инспектори
за стручно усавршавање из Одјељења за
стручно усавршавање у Управи за полицијско
образовањље.
Радионица “Родна равноправност, женска
људска права и сигурносне потребе жена“

Након овога, студентима прве године
предавање је одржао и гостујући предавач др
Раде Ковач, начелник одјељења у Служби за
послове са странцима БиХ. Господин Ковач
је описао организацију и надлежност Службе
за послове са странцима БиХ, те активности
које она реализује у вези с боравком и
кретањем странаца на територији БиХ, као и
у вези с питањима азила. У оквиру овог
предавања су представљени и одређени
статистички показатељи, као и мјесто и улога
БиХ на регионалном нивоу у вези с овом
проблематиком.
Посебан акценат у току предавања стављен
је на планове и циљеве које ова служба има у
контексту европских интеграција БиХ.

У организацији Мреже жена МУП-а РС
(WPON), 5. 3. 2014. у Бијељини, те 6. 3. 2014.
у Бањалуци одржане су једнодневне
радионице “Родна равноправност, женска
људска права и сигурносне потребе жена“.
Учеснице радионица биле су припаднице
МУП-а РС из ЦЈБ Бијељина и ЦЈБ Бањалука.
Циљ радионице јесте да се, подизањем и
афирмисањем
свијести
о
родној
равноправности
жена,
полицијске
службенице упознају с родно заснованим
насиљем,
те
са
криминалистичким
специфичностима поступања са жртвама овог
облика насиља.
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Сходно наведеном, садржај радионице се
односио на тумачење значења појма рода и
родно заснованог насиља, на међуродну
комуникацију и баријере у комуникацији, те
на криминалистичке и психолошке аспекте
обављања разговора са жртвом родно
заснованог насиља, с акцентом на жртвама
силовања и других сексуалних деликата.

Републике Српске о учиниоцима кривичних
дјела из којих је видљиво да је у структури
извршилаца
кривичних
дјела
30%
повратника. Будући да до данас није рађено
истраживање о овој теми, показало се
потребним да се наведена проблематика
актуелизује и тиме укаже на значај овог
проблема те скрене пажња свих релевантних
субјеката на појаву рецидивизма. Начелник
Шикман је истакао да је један од циљева овог
„округлог стола“ давање научног и
практичног
доприноса
превазилажењу
проблема рецидивизма.

Полазнице
радионице
су
активно
учествовале
у
обради
представљених
садржаја, хвалећи и циљ и садржај радионице
и истичући неопходност додатног едуковања
из области родно заснованог насиља.
Фасилитатори радионице били су Гордана
Видовић
из
невладине
организације
“Будућност“ из Модриче, те Александар
Миладиновић из Управе за полицијско
образовање.
Округли сто “Рецидивизам извршилаца
кривичних дјела“
У просторијама Управе за полицијско
образовање, дана 12. 3. 2014. одржан је
округли сто о теми “Рецидивизам извршилаца
кривичних дјела“.
Овај округли сто је реaлизован у оквиру
прве фазе научноистраживачког пројекта под
називом
“Рецидивизам
извршилаца
кривичних дјела – анализа стања, узроци и
превенција“, чији је носилац Висока школа
унутрашњих послова.
Начелник
Управе
за
полицијско
образовање Миле Шикман истакao је да је
основна замисао пројекта произашла из
постојећих
статистичких
података
Министарства
унутрашњих
послова

Након уводних разматрања начелника
Управе, учесницима „округлог стола“ се
обратио директор полиције Гојко Васић, који
је истакао да је рецидивизам проблем
данашњице, те да би се дјеловањем на узроке
и услове поврата смањио удио повратника у
структури извршилаца кривичних дјела, а
самим тим и криминалитета уопште, што
захтијева добру координацију и сарадњу свих
релевантних субјеката. Потом су услиједила
излагања чланова научноистраживачког тима,
односно наставника и сарадника Високе
школе унутрашњих послова, који су говорили
о узроцима и условима који погодују
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Републике Српске прописало је ту област
заштите животне средине“, рекао је министар
Јовичић, прецизирајући да је ријеч о
кривичним дјелима шумске крађе, пустошења
шума, намјерног изазивања пожара и слично.
Истичућ и да је БиХ по рдучје ко еј је
изашло из ратних дејстава, Јовичић је рекао
да су велике површине контаминиране
минама. Он је као илустрацију навео да је у
Републици
Српској
прошле
године
евидентирано 461 кривично дјело крађе шума
и поручио да ће МУП и убудуће радити на
расвјетљавању и сузбијању кривичних дјела у
области еколошког криминалитета. „Ова
конференција
довољно
говори
о
опредијељености МУП-а Републике Српске
да прати савремене европске токове када је
ријеч о сузбијању било ког вида
криминалитета, па и овог мање познатог
јавности, еколошког криминалитета“, рекао је
министар Јовичић, напомињући да је
еколошки криминалитет специфичан по томе
што не утиче директно на човјека, него
доводи до промјене животне средине
посредством које утиче и на квалитет живота
грађана.

рецидивизму, о статистичким показатељима
везаним за ту појаву, о кривичноправним и
криминалистичким аспектима рецидивизма и
сл.
„Округлом столу“ су присуствовали
представници
Министарства
правде
Републике
Српске
и
представници
организационих јединица Министарства
унутрашњих послова.
Из исцрпних излагања и богате дискусије
учесници округлог стола су извели закључке
презентоване на крају скупа.
Научностручна конференција “Сузбијање
криминалитета и европске интеграције, са
освртом на еколошки криминалитет“
Министар унутрашњих послова Републике
Српске
Радислав
Јовичић,
отварајући
конференцију „Сузбијање криминалитета и
европске интеграције са освртом на еколошки
криминалитет“, која је одржана од 18. до 20.
3. 2014. у Требињу, изјавио је да је
Министарство на чијем је челу опредијељено
да прати савремене европске токове када је
ријеч о сузбијању еколошког криминалитета.

Рекао је и да ће бити од велике помоћи да
се на основу закључака еминентних
стручњака овог скупа крене у евентуалну
измјену и допуну закона Републике Српске
који ће прописати и строже санкције за
еколошки
криминалитет.
Тродневну
међународну научностручну конференцију
организује
Министарство
унутрашњих
послова Републике Српске, уз подршку „Ханс
Зајдел фондације“.
„Иако
широј
јавности
еколошки
криминалитет као појам није баш познат,
цијело једно поглавље Кривичног закона

На конференцији је представљено 35
радова 60 аутора (научних и стручних
радника) из Републике Српске, Босне и
Херцеговине, Републике Србије, Републике
Црне Горе, Републике Македоније и других
држава, а присутно је било око 100 учесника.
Током конференције су се као посебно
значајне истакле теме дефинисања и
истицања
карактеристика
еколошког
криминалитета, затим права на заштиту
животне
средине,
значаја
европских
интеграција
у
спречавању
еколошког
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криминалитета,
теме
транснационалног
еколошког криминалитета, стандардизације
научног језика из ове области, глобалних
опасности које доноси нарушавање еколошке
безбједности,
значаја
међународне
полицијске сарадње у сузбијању еколошке
безбједности, феномена агенцификације у
БиХ у области сузбијања еколошког
криминалитета, збрињавања медицинског
отпада, кривичноправних и психолошких
аспеката овог проблема, одговорности
правних лица за еколошка кривична дјела;
саобраћајне екологије…
Министар
за
просторно
уређење,
грађевинарство и екологију Републике
Српске, госпођа Сребренка Голић изразила је
наду да ће скуп са закључцима и радовима
еминентних стручњака донијети нове идеје
које ће помоћи, како Министарству екологије
тако и другим надлежним министарствима
када је ријеч о сузбијању и процесуирању
криминалитета из области екологије. Она је
истакла да је 2003. донесен Кривични законик
који би требало да претрпи одређене
промјене и буде усклађен са европским
стандардима када је ријеч о заштити животне
средине. „Можда су код нас грађани још
недовољно свјесни шта значи чувати здраву
животну средину“, рекла је госпођа Голић,
напомињући да је најопаснији радиоактивни
отпад који се на овим просторима налази још
из бивше Југославије. Она је истакла да
инспекцијски
органи
са
надлежним
институцијама треба да воде рачуна да ли је
прописно складиштен такав отпад. „Ми у
Републици Српској опасан отпад не
прерађујемо, већ се он према нашим законима
извози у окружење, у специјализоване
институције које су опремљене за ту врсту
отпада“, рекла је С. Голић.
Конференцији
су
присуствовали
и
директор Полиције Републике Српске Гојко
Васић, представници полиција Републике
Српске,
Црне
Горе,
представници
правосудних, здравствених и еколошких
институција са подручја Републике Српске,
Црне Горе, Македоније и других земаља из
окружења.

Закључци са конференције:
1. Вијек који је тек почео, с потпуном
извјесношћу може се назвати вијеком
екологије; еколошки проблеми су све
израженији готово у свим областима
друштвено-економског живота. Један од
савремених еколошких проблема је еколошки
криминалитет.
Еколошки
криминалитет
представља посебан вид криминалитета, који
је у савременим друштвеним околностима све
сложенији. Савремени трендови глобализације
и интернационализације, као посљедица
економске и трговинске либерализације,
представљају актуелни тренд у међународним
политичким
и
економским
односима.
Могућност успостављања комуникације с
једног на други крај свијета у року од
неколико секунди, те растући промет људи,
робе, новца и услуга преко све отворенијих
граница, проузрокује и споредне ефекте у виду
интернационализације еколошког криминала.
2. Будући да еколошки проблеми не познају
државне границе, реакција међународне
заједнице на актуелан еколошки криминал
јавља се у виду координиране полицијске
сарадње, како на спречавању тако и на
сузбијању
разних
облика
еколошког
криминала. Пријетње по животну средину од
стране
транснационалног
организованог
еколошког криминала захтијевају енергичан и
ефикасан међународни одговор у спровођењу
закона који штите природне ресурсе и
представљају борбу против корупције и
насиља везаног за ову врсту криминала, који
могу да утичу на стабилност и безбједност
друштва.
3. Примјећен је проблем који се огледа у томе
што се у научностручној јавности не придаје
значај еколошком криминалитету који он

23

4.

5.

6.

7.

8.

реално заслужује, јер се ради о изузетно
друштвено опасном и штетном криминалном
феномену. С тим у вези намећ е се по тр еба
перманентног изучавања и праћења овог
криминалног феномена, те креирање адекватне
друштвене реакције.
У научностручној литератури која се бави
проблематиком еколошког криминалитета
могу се наћи различите дефиниције еколошког
криминалитета; готово да постоји онолико
различитих дефиниција колико и аутора који
се баве овом проблематиком. Међутим, за све
дефиниције је заједничко то да се незаконитим
радњама угрожава или теже нарушава животна
средина, а незаконите радње су као такве
предвиђене кривичним законом или другим
правним прописима који регулишу еколошку
проблематику.
Сходно наведеном, неопходно је доћи до
заједничке, универзалне и општеприхватљиве
дефиниције еколошког криминалитета, како би
се на нормативном, али превасходно на
глобалном
плану
интензивирало
предупређивање и сузбијање ове појаве.
Као свака „млада“ теорија и пракса која ће се
тек
развијати,
ни
област
еколошког
криминалитета нема стандардизован, развијен
и комплетан појмовно-категоријални апарат.
Језик еколошке безбједности је богат, али није
стандардизован.
У
том
смислу
на
научностручном плану треба утицати на
изградњу појмовног апарата еколошког
криминалитета.
Европска унија посвећује велику пажњу
заштити животне средине и развија екополитике, те финансира заштиту животне
средине, што свакако говори у прилог
акцептирању и правилном перципирању овог
проблема. У том контексту, препорука је да
земље из окружења посвете већу пажњу
изградњи и интегрисању институција за борбу
против еколошког криминалитета, имајући у
виду стандарде и добру праксу која се
примјењује у развијеним државама.
Идентификовање, диференцирање и детаљна
елаборација узрока, облика испољавања и
других релевантних карактеристика неопходна
је како би се ефикасно реаговало у смислу
спречавања
и
сузбијања
еколошког
криминалитета.
Другим
ријечима,
карактеристике еколошког криминалитета,
које су још увијек нејасне и латентне, услов су
за ефикасно предузимање активности на
спречавању и сузбијању овог облика
криминалитета.

9. С обзиром на бројне карактеристике које је

диференцирају у sui generis област, неопходно
је, на научном, а потом и на практичном плану,
потенцирати и фаворизовати развој научних
дисциплина које проучавају ову област,
превасходно тзв. „зелене криминологије“ и
еколошке криминалистике.

Предавање директора ICITAP-a за БиХ
студентима Високе школе
Дана 28. 4. 2014. године, у просторијама
Управе за полицијско образовање, директор
ICITAP програма за Босну и Херцеговину г.
Чарлс Бенет одржао је предавање студентима
Високе школе унутрашњих послова.
Прије презентације господина Бенета,
присутнима се обратио начелник Управе за
полицијско образовање Миле Шикман,
поздравивши госта из ICITAP-а и изразивши
задовољство због дуге и успјешне сарадње.
У склопу излагања г. Бенет је говорио о
својој дугогодишњој полицијској каријери и
отворио многа интересантна питања која се
тичу полицијског посла уопште. Богатим
теоријским
излагањем,
издашно
поткријепљеним праксом, предавач je
настојао да студентима укаже на озбиљност
обављања полицијских послова.

По завршеном излагању, присутни су
имали прилику да постављају питања, након
чега се г. Бенет још једном захвалио на
позиву и на пажњи поклоњеној његовим
ријечима.
Начелник Управе г. Шикман се такође још
једном захвалио г. Бенету, истичући да ће
искуства која је он управо пренио нашим
студентима свакако да им буду од користи у
даљем школовању као и у будућем раду.
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Министарства
унутрашњих
послова
“Безбједност, полиција, грађани“, број 1–2/14.
Промоцији су присуствовали начелник
Управе за полицијско образовање Миле
Шикман, замјеник начелника Управе за
полицијско образовање Горан Амиџић, као и
аутори радова објављених у овом броју.
Присутни су упознати с новинама којима
обилује ово издање часописа.
Чланци објављени у овом двоброју први
пут су писани у складу са АПА стилом
цитирања, свима су додијељени УДК и ДОИ
бројеви, те су од стране анонимних
рецензената сврставани у категорије научних
и стручних радова.
У овоме двоброју су објављена 23 чланка
тридесет једног аутора, и то: 11 научних
радова, 8 стручних радова, 3 приказа и један
извод из стране литературе. На крају су, из
богате дискусије издвојени бројни приједлози
који се односе на побољшање и афирмацију
ове публикације, те је истакнуто опредјељење
да се предузму све потребне активности
чијом
реализацијом
би
се
часопис
„Безбједност, полиција, грађани“ сврстао у
ред часописа прве категорије који се налазе
на Ранг-листи категорисаних научних
часописа Републике Српске.

ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ
Објављен зборник радова
„Сузбијање криминалитета и европске
интеграције, с освртом на еколошки
криминалитет“, назив је зборника радова са
међународне научностручне конференције
одржане од 18. до 20. марта 2014. у Требињу,
у организацији Министарства унутрашњих
послова Републике Српске – Високе школе
унутрашњих послова, уз сарадњу са „Ханс
Зајдел фондацијом“.
На 487 страница изложена су 34 рада
презентована на скупу.
Издавач публикације је Висока школа
унутрашњих послова.
Објављен уџбеник „Кривично право –
општи и посебни дио“
Висока школа унутрашњих послова
објавила је друго измијењено и допуњено
издање уџбеника „Кривично право – општи и
посебни дио“ аутора проф. др Милоша
Бабића.
У напомени аутора наглашено је: „Друго
издање уџбеника је настало као израз потребе
да се уџбеничка материја прилагоди
промјенама кривичног законодавства које су
у међувремену извршене Законом о
измјенама и допунама Кривичног закона
Републике Српске од 2010. и 2013, као и
Законом о заштити и поступању са дјецом и
малољетницима у кривичном поступку од
2010. којим су малољетници издвојени из
основног кривичног законодавства. Овим
законима су учињене значајне промјене, како
у општем тако и у посебном дијелу, па је
било
потребно,
сходно
наведеним
промјенама, актуелизовати одговарајуће
дијелове у уџбенику, како би се студентима
омогућило успјешно припремање испитне
материје из овог наставног предмета.“
Промоција часописа “Безбједност,
полиција, грађани“ број 1–2/14
Дана 8. 5. 2014, с почетком у 13.00 часова,
у просторијама Високе школе унутрашњих
послова одржана је промоција часописа
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полицијско образовање у Бањалуци. Овај
двоброј обогатили смо и изводом из стране
литературе и приказима књига, што ће
убудуће бити и сталне рубрике нашег и вашег
часописа.
Ако се узме у обзир значај публиковања
научних часописа, те чињеница да смо Ранглистом категорисаних научних часописа у
Републици Српској – Министарства науке и
технологије, сврстани у другу категорију,
јасна су наша настојања у правцу раста
рејтинга часописа Безбједност, полиција,
грађани. У том смислу опредијељени смо за
предузимање свих потребних активности
како бисмо испунили додатне критеријуме те
се сврстали у ред часописа прве категорије
поменуте ранг-листе. На овај начин
несумњиво ћемо повећати квалитет тј. значај
нашег и вашег часописа, а ради бржег
остварења овог циља обавезни смо уложити
још веће напоре.''

Ријеч уредника поводом изласка новог
броја (1–2/14) часописа “Безбједност,
полиција, грађани“
''Имам задовољство да вам представим
нови
двоброј
часописа
Министарства
унутрашњих послова Републике Српске
Безбједност,
полиција,
грађани,
који
објављује изворне и прегледне научне радове,
претходна саопштења, научне полемике,
стручне чланке, коментаре судских одлука,
прилоге из међународног научног и стручног
живота, излагања са научних и стручних
скупова, приказе књига и сл. наставника и
сарадника Високе школе унутрашњих
послова Бањалука, припадника Министарства
унутрашњих послова Републике Српске, као
и осталих научних радника из земље и
иностранства.

Главни и одговорни уредник
Др Миле Шикман

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
Пројекат “ЕУ подршка проведби закона“ рад истражних тимова полиције и
тужилаштва
И у овом двоброју настoјали смо да
задржимо континуитет у погледу квалитета
часописа, објављујући научне и стручне
радове који су задовољили постављене
критеријуме науке и струке, али и техничког
уређења и стандардизованог стила писања и
цитирања, тј. правила АПА стандарда. Тако су
објављени радови у којима су поштовани
прописани критеријуми часописа у погледу
структуре рада и правила цитирања, који су
подлијегали анонимној рецензији од стране
најмање два објективна рецензента одабрана
из реда признатих стручњака из уже научне
области. Исто тако, свим радовима су
додијељени УДК и DOI број, како би се
омогућила њихова што шира доступност. Уз
то треба напоменути да ће радови бити
објављени и на интернет страници часописа,
односно на интернет страници Управе за

Представници пројекта “ЕУ подршка
проведби закона“ уручили су 28. 2. 2014.
руководству
Управе
за
полицијско
образовање МУП-а РС приручнике о
заједничким
истражним
тимовима.
Приручник је припремљен у складу с
методологијом ЦЕПОЛ-а и користи се у
државама чланицама Европске уније. ЦЕПОЛ
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подржава прекограничну сарадњу у борби
против криминала организовањем програма
обуке и истраживања.
Концепт заједничких истражних тимова
одговор је Европске уније на потребу јачања
прекограничне сарадње која подразумијева
учешће полицијских, правосудних, царинских
и пореских органа из различитих држава
чланица ЕУ. “Заједнички истражни тимови
представљају најбољи примјер модела
сарадње
полицијских,
тужилачких
и
финансијских институција у кривичној
истрази. То ће садашњим и будућим
генерацијама кадета омогућити едукацију о
овој теми,“ казао је Ђула Ради, дугорочно
ангажовани стручњак на пројекту. Он је
изразио увјерење да би кориштење овог
модела у БиХ омогућило да ad hoc
оперативна сарадња постане организована и
систематична како на нивоу БиХ тако и на
међународном нивоу.

станица “Rudi Čajavec RU 210 MSN“,
мобилна (колска) УКТ радио-станица
“JAESU“, Japan ST 212 RH’’, мобилна
(колска) УКТ радио станица “MOTOROLA
Radius GM 300“, мобилна (колска) УКТ радио
станица “MOTOROLA Radius MC 900“,
“Алкоскоп“ за алкотестирање из 1990.
године, стари чин наредника полиције, старе
регистарске таблице са ознаком “М 102 –
084“.
Куриозитет представља часопис “Народна
милиција“, издат од стране Државног
секретаријата за унутрашње послове ФНРЈ
1957, као и бројни примјерци часописа “13.
мај – часописа за питања безбедности и
друштвене самозаштите“, издати у периоду
1962–1982.

Музејска поставка МУП-а РС обогаћена
новим експонатима
Mузејска
поставка
Министарства
унутрашњих послова Републике Српске која
говори о развоју Министарства унутрашњих
послова Републике Српске обогаћена је 29.
јануара 2014. новим експонатима.
Експонати коју су постали саставни дио
музејске поставке јесу: ручна УКТ радиостаница “PRV 25“, ручна УКТ радио-станица
“МОTOROLA Radius GP 300“, јединични
пуњач батерије за ручну УКТ радио-станицу
“MOTOROLA Radius GP 300“, мобилна
(колска) УКТ радио-станица “Rudi Čajavec
RU 210 MS“, мобилна (колска) УКТ радио-

Промовисана XVII и IV класа
Полицијске академије Бањалука
Дана 30. 1. 2014. одржана је свечаност
поводом
завршетка
обуке
полазника
најновије класе Полицијске академије
Бањалука.
Министар унутрашњих послова Републике
Српске Радислав Јовичић рекао је на
промоцији да је неопходно радити на
подмлађивању полиције Српске, јер је
просјечна старост њених припадника 43
године.
„Школовање и промовисање младог кадра
један је од корака који предузима
Министарство унутрашњих послова Српске
на подмлађивању кадрова у полицијским
структурама“, рекао је министар Јовичић на
промоцији 17. класе кадета Основне
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полицијске обуке и четврте класе кадета
Полицијске
академије
за
припаднике
Специјалне јединице полиције. На данашњој
свечаности, заклетву за професионално
обављање полицијске дужности положило је
29 свршених кадета – 19 кадета опште
полиције и 10 кадета који су завршили обуку
за припаднике СЈП.
Најбољи кадет генерације – Данијела
Ивановић, награђена је избором полицијске
станице у којој ће започети приправнички
стаж полицајца и ручним сатом са посветом.
Она је истакла да је поносна на свој успјех,
истакавши да је обука јако захтјевна а да су је
доста олакшали наставници и старјешине.

За свој пробни рад изабрала је Полицијску
станицу Центар у Бањалуци.
Директор Полиције Републике Српске
Гојко Васић рекао је да му је драго што је
полиција подмлађена са тридесетак нових
припадника, али да би тај број требало да
буде много већи.
„Од ових полицајаца очекујемо нови
квалитет, те се надам да ће радом на терену
помоћи да се питање људских права и
слобода у Републици Српској подигне на
један виши ниво“, истакао је директор Васић.
Начелник Управе за полицијско образовање
МУП-а Републике Српске Миле Шикман
рекао је да су сви кадети добили и рјешење за
пробни рад у трајању од шест мјесеци.
Он је додао да је ово већ друга генерација
која се обучава по новом наставном плану и
програму, те нагласио да је ова управа лидер
у области полицијског образовања у региону,
јер има цјеловит систем образовања, обуке и
усавршавања.
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Акција добровољног давања крви радника
Управе за полицијско образовање

Донирана опрема за ласерско гађање
Шеф Међународног програма помоћи
криминалистичкој истрази Министарства
правде САД (ICITAP) за БиХ Чарлс Бенет
уручио је 11. 3. 2014. у Бањалуци директору
Полиције Републике Српске Гојку Васићу
опрему за унапређење обуке полицијских
службеника, чија је вриједност 17.000 долара.
Бенет је истакао да је ријеч о рачунарским
системима захваљујући којима ће бити
унапријеђена обука у гађању. „Имамо веома
добру сарадњу са представницима МУП-а
Републике Српске, коју ћемо наставити и у
наредном периоду“, рекао је Бенет. Директор
Васић је нагласио да ће се системом за
ласерско гађање омогућити успјешнија и
квалитенија
настава
за
полицијске
службенике.

Дана 30. 3. 2014, поводом 4. априла – Дана
полиције Републике Српске, запослени у
Управи
за
полицијско
образовање
учествовали су у акцији добровољног давања
крви у Заводу за трансфузијску медицину
Републике Српске.
Добровољно давање крви је већ
традиционална
активност
Управе
за
полицијско образовање, и сматра се веома
значајном хуманитарном активношћу.

Акција се организује најмање два пута
годишње, једном, као и сада, поводом Дана
полиције Републике Српске и најмање још
једном у току године, најчешће током љетних
мјесеци, када су потребе за залихама крви у
Заводу повећане.
Усљед наведеног, дио радника Управе за
полицијско образовање је овом приликом
даривао крв, док ће дио радника, заједно са
студентима Високе школе унутрашњих
послова Бањалука, учествовати у акцији
добровољног давања крви током љетњих
мјесеци.

„Овај систем ће нам, осим знатних уштеда,
омогућити да боље усмјеримо људе за
одређене, осјетљиве операције и утврдимо им
психолошке профиле“, рекао је Васић и
оцијенио да је Полиција Републике Српске
опремљена боље од других полицијских
агенција у БиХ. Он је захвалио ICITAP-у за
донирану опрему.
Начелник
Управе
за
полицијско
образовање Републике Српске Миле Шикман
рекао је да ће се путем рачунарских система
омогућити обука полицијских службеника у
свим центрима јавне безбједности у Српској.
„Ово је један од најмодернијих система, који
је за нас веома значајан. У наредном периоду
ћемо за управљање овим системом
оспособити одређен број инструктора“,
истакао је Шикман.

Спортски сусрети припадника МУП-а РС –
Полицијада 2014.
Имајући
у
виду
чињеницу
да
организовањем спортских такмичења у виду
спортских
игара
област
Специјалног
физичког образовања добија нову димензију,
како у погледу омасовљења тако и квалитета
и стручности, уз обезбјеђење трајног и
систематског рада у области спорта и
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припадником МУП-а, што би довело до
омасовљавања
учешћа
у
спортскорекреативним
активностима
и
оспособљавања за потребе службе, као и
задовољења потребе радника за кретањем,
игром и садржајним коришћењем радног и
слободног времена у виду спортских
активности.
На спортском такмичењу учествовало је
укупно 286 радника (230 мушкараца и 56
жена)
који
су
представљали
10
физичког усавршавања радника МУП-а
Републике Српске, Управа за полицијско
образовање
је
у
саорганизацији
са
Синдикатом радника МУП-а Републике
Српске од 28. до 30. 3. 2014. године
организовала
спортско
такмичење
припадника МУП-а Републике Српске, с
циљем
подстицања
континуитета
у
спровођењу програма СФО и подизања нивоа
психофизичких особина и општих и
специјалних
физичких
способности
појединаца и група, подизања мотивисаности
за рад и смањења евентуалних повреда на
раду, повећања личног задовољства, уз
стимулисање свих структура МУП-а за
активно учешће у наставно-спортским
садржајима и развијање васпитно-образовних
вриједности (колективни живот и рад, добри
међуљудски односи, другарство, такмичарски
дух, уз размјену искустава за стварање
спортских друштава и секција у свим
организационим јединицама МУП-а).

организационих јединица МУП-а (УП, УКП,
ОПО, ЦЈБ Бијељина, ЦЈБ Добој, ЦЈБ
Бањалука, ЦЈБ Источно Сарајево, ЦЈБ
Тр ебиње и ЦЈБ Пр иједо р и ВШУП) у 7
спортских дисциплина (крос, стрељаштво,
мали фудбал, џудо, карате, одбојка и баскет).
Укупан пласман одређивао се на основу
бодовања остварених резултата у свим
спортским дисциплинама, при чему је прво
мјесто бодовано са 10 бодова, друго са 8,
треће са 6 и четврто са 4 бода, док се екипама
које нису оствариле пласман на једно од прва
четири мјеста а учествовале су у одређеној
спортској дисциплини додјељивао по 1 бод.
Највећи број екипа је узео учешћа у малом
фудбалу, стрељаштву и баскету, при чему
треба посебно похвалити екипе ЦЈБ Бијељина
и ВШУП које су учествовале у свих седам
спортских дисциплина, што се одразило и на
коначан пласман.
Препорука је да се спортске игре
припадника МУП-а Републике Српске
организују сваке године на нивоу МУП-а РС
након
спроведених
квалификација по
организациним јединицама. За одржавање
спортских игара треба да се формира
Организациони
одбор
који
именује

С обзиром на наведено, спортска
такмичења би требало да буду средство, а не
циљ, за успјешно реализовање свакодневних
обавеза на радном мјесту и извршење
деликатних задатака који стоје пред сваким
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Министарство.
Задаци
Организационог
одбора треба да су:
- праћење
и
подстицање
неопходне
припреме за организацију спортских
такмичења по организационим јединицама
и на нивоу МУП-а,
- формирање неопходне стручне комисије и
одбора за спровођење спорских игара
(такмичарска и дисциплинска комисија и
протокол о спровођењу такмичења),
- припрема програма и пропозиција, са
календаром такмичења, уз правилно
информисање учесника.
Програм спортских игара треба да
обухвата сљедеће дисциплине: крос (м),
стрељаштво (м и ж), џудо (м), карате (м),
мали фудбал (м), одбојка (ж), баскет (м), уз
могућност проширења и другим спортским
дисциплинама за којима се укаже потреба.
Право наступа у такмичарском дијелу
програма треба да имају сва стално запослена
лица
у
МУП-у
Републике
Српске,
приправници за рад у МУП-у, кадети ПА и
студенти ВШУП.
За организовање спортских такмичења
треба извршити одређена улагања у спортскорекреативне објекте и садржаје, што би
резултирало побољшањем интереса за
бављење активностима ове врсте и
омасовљавањем
наступа
на
самом
такмичењу.

Пријем за бивше раднике Управе за
полицијско образовање
Дана 2. 4. 2014. у Управи за полицијско
образовање организован је пријем за њене
бивше раднике.

У име Управе, бивше раднике је угостио
начелник Миле Шикман, који је представио
актуелну организациону структуру Управе,
као и послове и задатке, те тренутне
активности које се реализују у Управи.
Након пригодног пријема, бивши радници
Управе, заједно са начелником Шикманом и
начелником Одјељења за логистику и
интернатске услуге Милутином Иветићем,
обишли су радне и школске просторије
Управе, посјетивши кабинет криминалистике,
форензичку
лабораторију,
школску
полицијску станицу, музејску поставку,
библиотеку, просторију посебно опремљену
за саслушање малољетника…
Приликом обиласка Управе, бивши
радници су изразили задовољство оним што
су видјели, истичући нарочито примјетан
напредак у реализацији активности у Управи,
односно и садржај и квалитет тих активности.
Дан отворених врата у Управи за
полицијско образовање
У склопу обиљежавања 4. априла – Дана
полиције Републике Српске, 3. 4. 2014.
реализована је активност “Дан отворених
врата“ у Управи за полицијско образовање.
Гости Управе били су ученици два
одјељења шестог и два одјељења осмог
разреда „Основне школе Холандија“ из
Слатине – укупно 50 ученика, као и ученици
два одјељења првог разреда и два одјељења
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унутрашњих послова, формирана Студентска
чета Високе школе унутрашњих послова.
Студентска чета је била ангажована прије
свега на санацији штете у просторијама и
објектима
Министарства
унутрашњих
послова. С тим задатком студенти су били
послати на више локација, у Бањалуци,
Добоју, Челинцу и Шамцу.
Укупно је ангажован 441 студент (многи
више пута), што је процентуално око 290% од
тренутног броја свих редовних студената
Високе школе унутрашњих послова.

другог разреда средње „Техничке школе“ из
Бањалуке – укупно 50 ученика.
Циљ ове активности био је да се
ученицима основних и средњих школа
презентује организациона структура Управе
за полицијско образовање, као и њене
образовне дјелатности. Гости су разгледали
кабинете, а приказана су им и наставна
средства за обуку, али и вјештине и знања
која кадети и студенти стичу током едукације
у Управи за полицијско образовање.
На задовољство домаћина и одушевљење
ученика, зацртани циљ је успјешно остварен.

У току радних акција, студенате Високе
школе унутрашњих послова посјетио је
предсједник Републике Српске, предсједница
Владе Републике Српске и министар
унутрашњих послова.
Одзив и ангажовање у санацији посљедица
поплава служе на част нашим студентима,
Високој школи и цјелокупном Министарству
унутрашњих послова.

Учешће студената Високе школе у
санацији штете изазване поплавама у
Републици Српској
Студенти Високе школе унутрашњих
послова били су ангажовани у десет група –
од 16. до 30. 5. 2014 – у оквиру Министарства
унутрашњих послова, да помажу у санацији
штета насталих током катастрофалних
поплава у Републици Српској.

Упис нових студената
Дана 16. 6. 2014. на сајту ВШУП-а
објављена је информација о припремама за
расписивање конкурса за упис студената у
прву годину редовних и ванредних студија у
академској 2014/2015. години.
Висока школа уписаће у прву годину
студија 30 студената на редовне студије (25
кандидата мушког пола и 5 кандидата
женског пола), те 10 судената на ванредне
студије.
Конкурс је објављен 27. 6. 2014. године.
Одабир кандидата за пријем на студије
врши се у складу с Правилником о селекцији
и избору кандидата за упис на студије у
Високу школу унутрашњих послова.

Најприје је, на иницијативу руководства
Управе
за
полицијско
образовање,
руководства Високе школе унутрашњих
послова и Удружења студената Високе школе
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