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МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – НАШИХ ПРВИХ ТРИДЕСЕТ1

Мр Драган Лукач2

Министарство унутрашњих послова је израсло из одбрамбено-отаџ-
бинског рата као израз снажне воље да се заштите грађани и имовина Ре-
публике Српске и да се сви у њој осјећамо безбједно. У свом значајном 
историјском развоју, Министарство је више пута трансформисало своју 
организацију да би данас имало савремени модел организације. Од прво-
битних осам основних организационих јединица у сједишту Министар-
ства, које су постојале као службе или управе, данас их Министарство има 
двадесет и седам. Посебно је значајно формирање нових основних орга-
низационих јединица: Управе за обезбјеђење личности и објеката, Упра-
ве за борбу против тероризма и екстремизма, Управе за организовани и 
тешки криминалитет, Управе за полицијску подршку и Центра за обуку. 
Такође, првобитних пет центара служби безбједности који су функцио-
нисали и као центри јавне безбједности, 2017. године трансформисани су 
у полицијске управе. Тако територију Републике Српске сада покрива де-
сет полицијских управа чије формирање је утицало на приближавање ус-
луга грађанима, бољу контролу терена и сагледавање свеукупне ситуације. 
Дакле, Министарство унутрашњих послова Републике Српске било је и 
остаће чувар мира у Републици Српској и да неће дозволити да га било 
ко угрози. Припадници и организационе јединице Министарства уну-
трашњих послова Републике Српске су, у времену од оснивања до данас, 
за несебичан допринос у изградњи Републике Српске, као и за постигну-
те изузетне резултате и исказану професионалност и хуманост у раду, 
више пута одликовани, награђивани и похваљивани. Тако је предсједник 
Републике Српске је организационе јединице Министарства одликовао 
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Орденом Републике Српске на ленти, два Ордена заставе Републике Српске 
са златним вијенцем и три Ордена Његоша (I и III реда).

Министарство унутрашњих послова формирано је 4. априла 1992. го-
дине успостављањем тадашње Специјалне бригаде милиције. Значај ове 
јединице и њених ратних одреда у одбрани Републике Српске је немјерљив. 
Њени припадници борили су се на свим ратиштима Републике Српске. 
Свој живот у тој борби су дала 144 припадника, а укупно је погинуло 782 
припадника Министараства у одбрамебно-отаџбинском рату. Њима ду-
гујемо вјечну захвалност, јер су дали своје животе за Републику Српску и 
њена покољења и исписали својим именима свијетлу страницу наше исто-
рије. Због тога је посебан приоритет при запошљавању дат члановима по-
родица погинулих припадника Војске Републике Српске и Министарства.

Од Специјалне бригаде милиције до Специјалне антитерористичке 
јединице и Жандармерије

Трансформацијом Специјалне јединице полиције у Специјалну анти-
терористичку јединицу (САЈ) добили смо јединицу организовану по узо-
ру на европске елитне антитерористичке јединице. Јединица извршава 
најсложеније безбједносне послове и задатке, рјешава талачке ситуације, 
успоставља јавни ред и мир у ситуацијама високог ризика, пружа помоћ 
у ванредним ситуацијама, у случајевима природних катастрофа и већих 
елементарних непогода. Јединица се непрестано развијала, подмладила и 
прошла најсавременије обуке и опремила се најсавременијом специјали-
стичком опремом, униформама и возилима. Данашњи САЈ располаже сав-
ременом опремом и наоружањем, а за интервенције су им на располагању 
оклопна мултифункционална возила, деспоти, њих десет, врхунских пер-
форманси који представљају нови потенцијал и нову снагу за Министар-
ство, а набављени су с циљем заштите припадника полиције, за борбу 
против тероризма, организованих криминалних група, али и као помоћ 
становништву у случају елементарних непогода. САЈ располаже и са Хе-
ликоптерском јединицом, чији савремени хеликоптери помажу полицији 
у оперативном раду на терену, како би спријечили и благовремено откри-
ли извршиоце тешких кривичних дјела, али и за цивилне потребе, однос-
но за мисије трагања и спасавања, за помоћ становништву у случају еле-
ментарних непогода, за подршку медицинским интервенцијама и другим 
кризним ситуацијама.

Први пут у својој историји Министарство унутрашњих послова Репу-
блике Српске је 2019. године добило Жандармерију. Јединице за подршку 
су реорганизоване у савремену, кадровски и материјално опремљену фор-
мацију спремну да одговори свим безбједносним изазовима са којима се 
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данас сусрећемо. Јединице жандармерије сачињене су од добро опремље-
них, професионално обучених и специјализованих снага. Попуњене су 
припадницима активног састава Министарства, првенствено младим по-
лицајцима, а у свом раду већ биљеже значајне резултате широм Републи-
ке Српске.

Од Средње школе унутрашњих послова до Управе за полицијску 
обуку и Центра за обуку

Полицијска обука и образовање започели су одмах по оснивању Ми-
нистарства унутрашњих послова Републике Српске. У оквиру Средње 
школе унутрашњих послова, у периоду од 1992. до 2001. године, кроз осам 
класа одшколовано је 1.139 ученика, односно полицајаца – техничара за 
послове безбједности. Такође, у периоду од 1992. до 1999. године Курс за 
полицајца је завршио 5.191 полазник. Вишу школу унутрашњих послова 
Бања Лука је од 1995. године завршило 577 правника унутрашњих посло-
ва, а Високу школу унутрашњих послова до 2017. године је завршило 1.236 
дипломираних правника унутрашњих послова. Те године Висока школа 
унутрашњих послова трансформисана је у Факултет безбједносних нау-
ка, који је наставио да школује високообразовни полицијски и безбјед-
носни кадар у оквиру Универзитета у Бањој Луци.

Значајан фокус у посљедњој деценији рада Министарства јесте подм-
лађивање полиције. Полицијску обуку на Полицијској академији до данас 
је успјешно окончало 2.519 кадета у оквиру двадесет и двије класе и 164 
кадета за припаднике Специјалне антитерористичке јединице у оквиру 
осам класа. Од тога броја само од 2015. године обуку је завршило 1431 ка-
дет, док се тренутно по први пут школује истовремено 500 кадета у двије 
одвојене класе (XXIII и XIV ПА и IX и X за САЈ). Уколико овоме броју до-
дамо скоро 500 свршених студената ВШУП који су били без запослења, а 
потом примљени у радни однос у Министарство, онда можемо закључи-
ти да је у протеклих осам година подмалђено више од половине оператив-
ног полицијског стастава. Поред тога, данас, Управа за полицијску обуку 
наставља да школује нову класу Полицијске академије (укупно 186 каде-
та) и изводи 112 обука, семинара, курсева и других облика стручног усав-
ршавања који су систематизовани у Каталогу наставних планова и про-
грама.

На простору бивше касарне Залужани у Бањој Луци, на преко 75 хек-
тара земље успостављен је Центар за обуку Министарства унутрашњих 
послова, након што су извршене санација, адаптација и реконструкција 
постојећих објеката, те изграђени нови бројни објекати и инфраструкту-
ра. Центар за обуку представља јединствен тренинг центар за обуку при-
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падника Министарства који, између осталог, садржи специјализоване по-
лигоне за обуку, спортску дворану за борилачке вјештине и савремену 
теретану, ново стрелиште са пратећим објектом и инфраструктуром, спор-
тске терене, те друге капацитете за извођење обуке. Осим Центра за обу-
ку, на овој локацији су смјештене Специјална антитерористичка једини-
ца са Хеликоптерском јединицом Министарства, Јединица жандармерије, 
укључујући и Јединицу жандармерије – Коњицу и службене псе, Управа 
за организовани и тешки криминалитет, Управа за борбу против теро-
ризма и екстремизма и Управа за обезбјеђење личности и објеката. У окви-
ру комплекса саграђена је и јединствена спомен-црква Свети архангел 
Михаило, као израз сјећања на храброст и жртву током одбрамбено-о-
таџбинског рата. Такође, завршава се нови објекат Полицијске академије 
са интернатом, који се простире на 9000 м2, а прилагођен је извођењу сав-
ременог облика наставе и обуке кадета на Полицијској академији, као и 
стручног и специјалистичког усавршавања припадника Министарства.

Сузбијање и спречавање свих облика криминалитета

Полиција Републике Српске је исказала своје способности у низу ком-
плексних појава и догађаја, створивши тако безбједан амбијент за све њене 
грађане. Министарство је било и остало гарант безбједности и главни но-
силац борбе против свих видова криминала и свих безбједносних пријетњи, 
посебно борбе против тероризма. Разбијање и хапшење чланова органи-
зованих криминалних група, нарочито оних који се баве илегалном про-
изводњом и прометом опојних дрога, али и других, свакако је једна од 
константних и упечатљивих активности. Криминалистичка полиција се 
у протеклих 30 година успјешно изборила и са најсложенијим кривичним 
дјелима, од случајева тешких убистава, пљачки банака и њихових пошиљки 
са милионском материјалном штетом, илегалном трговином оружјем, суз-
бијањем аутомафије, као и изазовима савремених облика криминалитета 
попут високотехнолошког. Значајан допринос дала је и у истрагама рат-
них злочина.

Стопа криминалитета на подручју Републике Српске је од оснивања 
до данас у константном паду, а расвијетљеност у константном расту. Од 
свог оснивања до данас, Министарство унутрашњих послова је готово 
преполовило стопу криминала, што је велики успјех. Успјешно смо се хва-
тали у коштац са организованим криминалним групама, иако су се врсте 
криминала и модуси операнди мијењали, те свим врстама нарушавања 
јавног реда и мира и безбједности грађана. Министарство се мијењало, 
реформисало и реорганизовало, расло, опремало и обучавало да одгово-
ри сваком новом изазову.
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Приоритети у раду криминалистичке полиције и даље остају сузбијање 
и откривање кривичних дјела неовлаштене производње и промета опој-
них дрога, кривичних дјела организованог и тешког криминалитета и ко-
рупције, борба против тероризма и екстремизма, као и високотехнолошког 
криминалитета.

Одржавање јавног реда и мира

У ових 30 година значајно смо унаприједили рад полиције у области 
јавног реда и мира, те је одржано повољно стање јавног реда и мира, 
смањен број случајева нарушавања јавног реда и мира на годишњем ни-
воу, па је тако у 2021. години евидентиран најмањи број учињених прекр-
шаја по јавном реду и миру од оснивања до данас.

Примјеном паметних видео-базираних технологија реализује се и проје-
кат „Безбједан град” који Министарство реализује у сарадњи са локалним 
заједницама у циљу успостављања система видео-надзора јавних повр-
шина у 53 локалне заједнице у Републици Српској. Пројекат подразумије-
ва успостављање система видео-надзора јавних површина, тргова, парко-
ва, објеката, мостова, улица, раскрсница, паркинга, спортских објеката, у 
циљу превентивне заштите грађана и њихове имовине, али и ради борбе 
против криминала, тероризма и свих других облика нарушавања безбјед-
ности и јавног реда и мира.

Безбједност саобраћаја на путевима

Значајни напори су уложени у побољшање безбједности у саобраћају 
на путевима Републике Српске, те биљежимо континуирано смањење 
броја страдалих у саобраћајним незгодама у Републици Српској. Примје-
ра ради, у години послије рата евидентирано 255 смртно страдалих у са-
обраћајним незгодама, а 2021. године 101 смртно страдали.

Овоме су допринијела и значајна улагања у савремену опрему и радар-
ске системе, као и примјена савремених технологија за евидентирање пре-
кршаја, пренос и обраду података. Тако су данас активни тзв. пресретачи 
– службена возила са радарским системом који евидентира прекршаје 
прекорачења брзине кретања возила, а у току је постављање 100 стацио-
нарних радара на критичним правцима широм Српске и неопходне пра-
теће опреме.

Полиција Републике Српске показала је изузетан професионализам и 
ефикасност у обезбјеђивању личности и објеката и посјета значајних лич-
ности (посјета папе Ивана Павла II, посјета министра спољних послова 
Руске Федерације Сергеја Лаврова, посјета делегације Савјета Руске Фе-
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дерације Федералне скупштине Руске Федерације, обезбјеђење других 
штићених личности), али и у обезбјеђивању великих јавних скупова, спор-
тских такмичења и концерата свјетских музичких звијезда.

Борба против тероризма, насилне радикализације и екстремизма

Један од приоритета у раду Министарства јесте и борба против теро-
ризма, спречавање насилне радикализације и екстремизма. Након теро-
ристичког напада на Полицијску станицу у Зворнику 2015. године, када 
је један наш припадник погинуо, а двојица рањена, Министарство се оз-
биљно посветило овој проблематици. Наиме, иако у посљедње вријеме 
није било неких терористичких аката, то не значи да они који имају ра-
дикалне намјере, нарочито организоване групе екстремиста који су до 
сада вршили терористичке акте у БиХ, то неће поново покушати. Чиње-
ница је да у БиХ постоје још на десетине параџемата у којима се налазе 
углавном припадници вехабијског покрета који не поштују законе ове 
земље и живе по својим правилима. Исто тако, чињеница је да су сви те-
рористички напади до сада предузети од припадника тог покрета, те се 
због тога не могу занемарити њихове активности и повратак џихадиста 
са сиријског ратишта и Блиског истока којих је највише, процентуално 
посматрано, отишло на то подручје из БиХ. Због наведеног је формирана 
Управа за борбу против тероризма са намјером да се системски и план-
ски бави овом проблематиком, кроз међународну полицијску сарадњу, са 
циљем превенције потенцијалних пријетњи по безбједност Српске. По-
ред тога, на иницијативу Министарства унутрашњих послова Влада Ре-
публике Српске је 2016. године донијела Акциони план о борби против 
тероризма и екстремизма, а те године је формирано и Координационо 
тијело за надзор сповођења тог документа. Тиме се даје допринос великој 
свјетској коалицији за борбу притив тероризма и екстремизма, а сарађују 
са свим безбједносним и обавјештајним агенцијама како у земљи тако и 
у иностранству, по питању размјене информација о људима који могу бити 
потенцијални терористи.

У протеклом периоду, припадници Министарства су се суочили са оз-
биљним таласом илегалних миграција преко Републике Српске и успјеш-
но се носе са овим изазовом. Многи од миграната имају „скривене иден-
титете“ које је тешко утврдити. Приликом контроле да ли имају оружје, 
провјере докумената и слично, припадници полиције Републике Српске 
су код многих утврдили да на тијелу имају ратне ране које говоре да су 
били на ратишту на Блиском истоку, а ријеч је углавном о младим људи-
ма, војно способним, који имају од 20 до 30 година. Због тога је и став ин-
ституција Републике Српске да на њеном подручју не могу да се праве 
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прихватни центри за нелегалне мигранте, јер за то нема услова ни ресур-
са. Стога полиција сваког миграната који се појави на територији Репу-
блике Српске стави под контролу, укаже неопходну помоћ и пропрати 
даље на њиховом путу.

Сигуран и савремен информациони систем

Министарство има успостављен сигуран и савремен информациони 
систем за вођење електронских евиденција и систем за електронску раз-
мену података који пружа подршку у вршењу полицијских послова и олак-
шава сарадњу са другим институцијама. Развијено је преко 60 информа-
ционих система интегрисаних у јединствену цјелину чиме је полицијским 
службеницима омогућена онлајн провјера података на терену путем мо-
билних уређаја.

Отворени су нови канали комуникације са грађанима те су, на тај на-
чин, подаци који су за њих битни постали доступнији. У циљу оствари-
вања заштићене говoрне комуникације неопходне за редовно обављање 
радних задатака, али и у случaјeвима хитних и ванредних ситуација, у 
примјени су савремени дигитални системи везе.

Министарство је претходних година отворило нове електронске кана-
ле комуникације са грађанима путем друштвених мрежа и мобилне апли-
кације за паметне телефоне. Грађанима је омогућено да помоћу својих мо-
билних телефона пријаве кривично дјело, да виде фотографију прекршаја 
евидентираног радарским системом те да путем СМС сервиса провјере 
статус својих докумената и изврше увид у своје новчане казне. Путем ви-
бер четбот (Viber ChatBot) апликације грађани се могу информисати о 
свим важним активностима Министарства.

Од скромне инфраструктуре до модерно опремљених објеката

Обављање полицијских и других послова из надлежности Министар-
ства почели смо у врло скромним смјештајним капацитетима, често ко-
ристећи објекте других институција и органа. Стога се у ових 30 година у 
циљу унапређења услова рада, приступило изградњи многобројних но-
вих објеката као што су: тзв. бијела зграда на Старчевици, објекат Управе 
за полицијску обуку, као и бројне полицијске станице широм Републике 
Српске (Рудо, Лауш, Источна Илиџа, Добој 1, Љубиње, Језеро и друге). Та-
кође, реконструисан је велики број објеката (Фоча, Зворник, Кнежево, 
Бијељина 2, Челинац, Омарска, Костајница и други). Највећи и најзначај-
нији капитални пројект је свакако Центар за обуку на чијој изградњи и 
адаптацији се ради посљедњих седам година. Приоритет Министарства 
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је био и да укњижи имовину коју је Министарство користило, а није била 
проведена у књигама Републичке управе за геодетске и имовинске посло-
ве Републике Српске, што је и учињено.

Министарство је у протеклом периоду уложило значајне напоре у по-
бољшање квалитета услуге коју грађани добијају на локацијама за изда-
вање личних докумената, којих у Републици Српској има 62, а смјештене 
су у просторијама полицијских станица. Већина локација је реновирана, 
радно вријеме прилагођено потребама грађана како би у што краћем року 
грађани остварили своја права у вези са личним документима (лична кар-
та, путна исправа, возачка дозвола), регистрацијом моторних возила те 
другим питањима. Такође, посредством „СМС сервиса“ МУП-а могу да 
једноставном СМС поруком провјере статус свог личног документа, оства-
ре увид у Регистар новчаних казни и тако уштеде своје вријеме.

Плате и пензије припадника Министарства унутрашњих послова 
Републике Српске

Плате у Министарству унутрашњих послова Републике Српске више 
пута су повећаване. Прво значајније повећање плата радника Министар-
ства било је 2008. године након чега је услиједила дужа стагнација. По-
сљедњих неколико година, плата радника Министарства неколико пута 
је повећавана по различитим основама, а све у циљу побољшања мате-
ријалног статуса припадника Министарства, захваљујући чему можемо 
слободно рећи да плата полицијског службеника у Републици Српској не 
заостаје за примањима полицајаца сусједних земаља.

У истом периоду, у пензију је отишло више од хиљаду полицијских 
службеника, тако да се и сам пријем нових радника врши постепено. 
Истовремено, нашим припадницима, полицијским службеницима који 
су градили наше Министарство и у рату се за њега изборили, омогућили 
смо да у пензију оду под повољнијим условима. Тако је законским измје-
нама предвиђено да се приликом обрачуна пензијске основице за поли-
цијске службенике користи просјек пет најбољих година које су оствари-
ли током радног стажа, чиме је значајно увећана пензија полицијског 
службеника.

Полицијкси оркестар и почасна јединица

Министарство унутрашњих послова Републике Српске формирало је 
2017. године Полицијски оркестар који је за овај кратак период постојања 
и рада постао препознатљив дио не само полиције и Министарства, већ 
и цијеле Републике Српске. Дувачки оркестар Министарства Српске у 
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свечаним униформама постао је незаобилазан дио сваког републичког 
догађаја и прославе, а биљежи и бројне наступе, од Бањалуке, преко Тре-
биња, до Беча и Димитровграда.

У истом периоду, реформисана је Почасна јединица која се ангажује 
на свим значајнијим догађајима Министарства и Републике Српске, а не-
заобилазан је дио свечаног дефилеа који се организује поводом Дана Ре-
публике Српске, 9. јануара у Бањалуци.

Учешће у мировним мисијама Уједињених нација широм свијета

Наши полицијски службеници исказују висок степен професионализ-
ма у обављању полицијских дужности, што је препознато и ван граница 
наше земље. Тако је од 2000. године до данас, у мировним мисијама Ује-
дињених нација у Источном Тимору, Судану, Јужном Судану, Либерији, 
Кипру и Конгу учествовало 95 полицијских службеника Министарства, 
а неколико припадника успјело је отићи и корак даље у смислу професи-
оналног ангажмана у мисијама у Јужном Судану и Гвинеји Бисао, те у ло-
гистичкој бази УН-а у Бриндизију (Италија).

* * *

На крају, с поносом могу истаћи да имамо полицију са снажним иден-
титетом и снагом, оријентисану према грађанима, која је поуздан и при-
знат партнер полицијама у окружењу, Европи и свијету. Јасна је наша 
опредјељеност и визија да идемо укорак са модерним принципима и прав-
цима у области безбједности, да полицију још више приближимо грађа-
нима и будемо отворени ка јавности. Стварамо полицију која ће будућим 
нараштајима бити примјер, а у очима свог народа израз највиших људ-
ских, моралних и демократских вриједности.

Припадницима Министарства унутрашњих послова Републике Српске 
поручујем да остану досљедни вриједностима које поштујемо, а то су за-
конито и професионално поступање, поштовање људских права и слобо-
да свих грађана, поштење и отвореност, праведност и љубазност. Прили-
ком обављања својих задатака останите вјерни традицији народа 
Републике Српске, храбрости, патриотизму, пожртвованости и хумано-
сти.

Министарство унутрашњих послова Републике Српске је било и остаће 
носилац истинских промјена у друштву и прави чувар мира и реда свих 
грађана Републике Српске. У ових 30 година, тешко смо се изборили за 
свој идентитет и постали гарант стабилности и безбједности. На нама је 
да даље истрајемо на том путу.
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MINISTRY OF INTERIOR OF THE REPUBLIC OF 
SRPSKA – OUR FIRST THIRTY YEARS1

Minister Dragan Lukac, MA2

The Ministry of Interior grew out of the defensive-patriotic war as an 
expression of a strong will to protect the citizens and property of the Republic 
of Srpska and to make everyone feel safe in it. In its significant historical 
development, the Ministry has repeatedly transformed its organization in order 
to have a modern organization model today. From the original eight basic 
organizational units at the seat of the Ministry, which existed as services or 
administrations, today the Ministry has twenty-seven. The formation of new 
basic organizational units is very significant: the Directorate for the Security of 
Persons and Facilities, the Directorate for Combating Terrorism and Extremism, 
the Directorate for Organized and Serious Crime, the Directorate for Police 
Support and the Training Center. In 2017, the original five centers of security 
services, which also functioned as public security centers, were transformed 
into police departments. Thus, the territory of the Republic of Srpska is now 
covered by ten police administrations, the formation of which has influenced 
the approach of services to citizens, better control of the terrain and overview 
of the overall situation. The Ministry of Interior of the Republic of Srpska was 
and will remain the guardian of peace in the Republic of Srpska and will not 
allow anyone to threaten it. Members and organizational units of the Ministry 
of Interior of the Republic of Srpska have, since their foundation until today, 
been honored, rewarded and praised many times for their selfless contribution 
to the construction of the Republic of Srpska, as well as for the exceptional 
results achieved and the professionalism and humanity shown in their work. 
Thus, the President of the Republic of Srpska awarded organizational units of 
the Ministry with the Order of the Republic of Srpska on a ribbon, two Orders 
of the flag of the Republic of Srpska with a golden wreath and three Orders of 
Njegos (I and III orders).

The Ministry of Interior was formed on April 4, 1992 with the establishment 
of the Special Militia Brigade. The importance of this unit and its war detachments 
in the defense of Republic of Srpska is immeasurable. Its members fought on 
all battlefields of Republic of Srpska.144 members gave their lives in that battle, 

1 Excerpts from the public speeches of the Minister of Interior of the Republic of Srpska, Minister Dragan 
Lukac, MA, about the most important activities in the lines of work of the Ministry.
2 MINISTER OF INTERIOR OF THE REPUBLIC OF SRPSKA
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and a total of 782 members of the Ministry died in the defensive-patriotic war. 
We owe them eternal gratitude, because they gave their lives for the Republic 
of Srpska and its generations and wrote a bright page of our history with their 
names. That is why special priority in employment is given to family members 
of fallen members of the Army of the Republic of Srpska and the Ministry.

From the Special Militia Brigade to the Special Anti-Terrorist Unit and 
the Gendarmerie

By transforming the Special Police Unit into the Special Anti-Terrorist Unit 
(SAU), we got a unit organized on the model of European elite anti-terrorist 
units. The unit performs the most complex security tasks and tasks, resolves 
hostage situations, establishes public order and peace in high-risk situations, 
provides assistance in emergency situations, in cases of natural disasters and 
major natural disasters. The unit was constantly developed, rejuvenated and 
underwent the most modern training and was equipped with the most modern 
specialist equipment, uniforms and vehicles. Today's SAU has modern equipment 
and weapons, and for interventions they have at their disposal armored multi-
functional vehicles, “Despot”, ten of them, top performance vehicles that 
represent new potential and new strength for the Ministry, and they were 
acquired with the aim of protecting members of the police, for the fight against 
terrorism, organized criminal groups, but also as help to the population in case 
of natural disasters. SAU also has a Helicopter Unit, whose modern helicopters 
help the police in operational work in the field, in order to prevent and timely 
detect perpetrators of serious crimes, but also for civilian needs, i.e. for search 
and rescue missions, to help the population in case of natural disasters, to 
support medical interventions and other crisis situations.

For the first time in its history, the Ministry of Interior of the Republic of 
Srpska received the Gendarmerie in 2019. The support units were reorganized 
into a modern, staffed and materially equipped formation ready to respond to 
all the security challenges we face today. Gendarmerie units are made up of 
well-equipped, professionally trained and specialized forces. It is filled with 
members of the active staff of the Ministry, primarily young police officers, and 
in its work it is already recording significant results throughout the Republic of 
Srpska.

From the Internal Affairs High School to the Police Training Directorate 
and the Training Center

Police training and education began immediately after the establishment of 
the Ministry of Interior of the Republic of Srpska. Within the High School of 
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Internal Affairs, in the period from 1992 to 2001, through eight classes, 1,139 
students, i.e. police officers - security technicians, graduated. Also, in the period 
from 1992 to 1999, 5,191 participants completed the Course for Police Officers. 
Since 1995, 577 internal affairs lawyers have graduated from the Higher School 
of Internal Affairs in Banja Luka, and 1,236 graduated internal affairs lawyers 
have graduated from the Higher School of Internal Affairs by 2017. That year, 
the College of Internal Affairs was transformed into the Faculty of Security 
Sciences, which continued to train highly educated police and security personnel 
within the University of Banja Luka. A significant focus in the last decade of 
the Ministry's work is the rejuvenation of the police. To date, 2,519 cadets in 
twenty-two classes and 164 cadets for members of the Special Anti-Terrorist 
Unit in eight classes have successfully completed police training at the Police 
Academy. Of that number, 1,431 cadets have completed training since 2015 
alone, while currently, for the first time, 500 cadets are being trained 
simultaneously in two separate classes (XXIII and XIV Police Academy and IX 
and X for SAU). If we add to this number almost 500 graduates of the Higher 
School of Internal Affairs in Banja Luka who were unemployed, and then were 
accepted into employment with the Ministry, then we can conclude that over 
the past eight years, more than half of the operational police force has been 
recruited. In addition, today, the Directorate for Police Training continues to 
train a new class of the Police Academy (a total of 186 cadets) and conducts 112 
trainings, seminars, courses and other forms of professional development that 
are systematized in the Curriculum Catalog.

On the area of   the former barracks Zaluzani in Banja Luka, on over 75 
hectares of land, the Training Center of the Ministry of Interior was established, 
and after the renovation, adaptation and reconstruction of the existing facilities, 
numerous new facilities and infrastructure were built. The training center is a 
unique training center for training members of the Ministry, which, among 
other things, contains specialized training grounds, a sports hall for martial arts 
and a modern gym, a new shooting range with accompanying facility and 
infrastructure, sports fields, and other training facilities. In addition to the 
Training Center, the Special Anti-Terrorist Unit with the Ministry's Helicopter 
Unit, the Gendarmerie Unit, including the Gendarmerie Unit-Cavalry and 
service dogs, the Directorate for Organized and Serious Crime, the Directorate 
for Combating Terrorism and Extremism and the Directorate for Personal 
Security are located at this location and facilities. A unique memorial church 
of Saint Archangel Michael was built within the complex, as an expression of 
memory of courage and sacrifice during the defensive-patriotic war. Also, the 
new building of the Police Academy with a boarding school, which covers an 
area of   9,000 m2, is being completed, and is adapted to the performance of 
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modern teaching and training of cadets at the Police Academy, as well as 
professional and specialist training for members of the Ministry.

Suppression and prevention of all forms of crime

The Police of the Republic of Srpska demonstrated their abilities in a series 
of complex phenomena and events, thus creating a safe environment for all its 
citizens. The Ministry was and remains the guarantor of security and the main 
bearer of the fight against all types of crime and all security threats, especially 
the fight against terrorism. Breaking up and arresting members of organized 
criminal groups, especially those involved in the illegal production and 
trafficking of narcotic drugs, as well as others, is certainly one of the constant 
and impressive activities. In the past 30 years, the criminal police have successfully 
dealt with the most complex crimes, from cases of serious murders, bank 
robberies and their shipments with millions in material damage, illegal arms 
trade, suppression of the auto mafia, as well as the challenges of modern forms 
of crime such as high-tech. She also made a significant contribution to war 
crimes investigations.

The crime rate in the territory of the Republic of Srpska has been in constant 
decline since its foundation until today, and the level of crime is in constant 
growth. From its establishment until today, the Ministry of Interior has almost 
halved the crime rate, which is a great success. We have successfully dealt with 
organized criminal groups, even though the types of crime and modus operandi 
have changed, and with all kinds of violations of public order and peace and 
the safety of citizens. The Ministry changed, reformed and reorganized, grew, 
equipped and trained to respond to every new challenge.

The priorities in the work of the criminal police continue to be the suppression 
and detection of crimes of unauthorized production and trafficking of narcotic 
drugs, crimes of organized and serious crime and corruption, the fight against 
terrorism and extremism, as well as high-tech crime.

Maintenance of public order and peace

In these 30 years, we have significantly improved the work of the police in 
the area of   public order and peace, and a favorable state of public order and 
peace has been maintained, the number of cases of violations of public order 
and peace has decreased on an annual basis, so in 2021, the lowest number of 
offenses was recorded according to public order and peace from the foundation 
until today.

With the application of smart video-based technologies, the "Safe City" 
project is being realized, which the Ministry is implementing in cooperation 
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with local communities with the aim of establishing a video surveillance system 
of public areas in 53 local communities in the Republic of Srpska. The project 
includes the establishment of a video-surveillance system of public areas, squares, 
parks, buildings, bridges, streets, intersections, parking lots, sports facilities, 
with the aim of preventive protection of citizens and their property, but also for 
the purpose of fighting crime, terrorism and all other forms of security violations. 
and public order and peace.

Road traffic safety

Significant efforts have been made to improve traffic safety on the roads of 
the Republic of Srpska, and we note a continuous decrease in the number of 
victims in traffic accidents in the Republic of Srpska. For example, in the year 
after the war, 255 people died in traffic accidents, and in 2021, 101 people died.

Significant investments in modern equipment and radar systems, as well as 
the application of modern technologies for recording violations, data transmission 
and processing, contributed to this. Thus, the so-called are active today. 
interceptors - official vehicles with a radar system that registers violations of 
exceeding the vehicle's speed, and the installation of 100 stationary radars on 
critical routes throughout Srpska and the necessary accompanying equipment 
is underway. The police of Republic of Srpska showed exceptional professionalism 
and efficiency in securing persons and facilities and visits of important persons 
(visit of Pope Ivan Paul II, visit of Minister of Foreign Affairs of the Russian 
Federation Sergey Lavrov, visit of the delegation of the Council of the Russian 
Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation, securing of other 
protected persons), but also in securing large public gatherings, sports 
competitions and concerts of world music stars.

The fight against terrorism, violent radicalization and extremism

One of the priorities in the work of the Ministry is the fight against terrorism, 
the prevention of violent radicalization and extremism. After the terrorist attack 
on the Police Station in Zvornik in 2015, when one of our members was killed 
and two were wounded, the Ministry seriously devoted itself to this issue. 
Namely, although there have been no terrorist acts recently, it does not mean 
that those who have radical intentions, especially organized groups of extremists 
who have committed terrorist acts in BiH so far, will not try again. The fact is 
that in BiH there are still dozens of parajamats where there are mainly members 
of the Wahhabi movement who do not respect the laws of this country and live 
according to their own rules. Likewise, it is a fact that all terrorist attacks so far 
have been carried out by members of that movement, and therefore their 
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activities and the return of jihadists from the Syrian battlefield and the Middle 
East, the majority of which, in percentage terms, went to that area from BiH 
cannot be ignored. Due to the above, the Directorate for Combating Terrorism 
was formed with the intention of dealing with this issue in a systematic and 
planned manner, through international police cooperation, with the aim of 
preventing potential threats to the security of Srpska. In addition, at the initiative 
of the Ministry of Interior, the Government of the Republic of Srpska adopted 
an Action Plan on the fight against terrorism and extremism in 2016, and in 
the same year a Coordination Body was formed to oversee the implementation 
of that document. This is a contribution to the great global coalition for the 
fight against terrorism and extremism, and they cooperate with all security and 
intelligence agencies both in the country and abroad, regarding the exchange 
of information about people who may be potential terrorists.

In the past period, members of the Ministry have faced a serious wave of 
illegal migration through Republic of Srpska and are successfully dealing with 
this challenge. Many of the migrants have "hidden identities" that are difficult 
to determine. When checking whether they had weapons, checking documents 
and the like, members of the Republic of Srpska police found that many of them 
had war wounds on their bodies, which indicated that they had been on the 
battlefield in the Middle East, and they were mostly young people, of military 
age, who had from 20 to 30 years. This is why the position of the institutions of 
the Republic of Srpska is that reception centers for illegal migrants cannot be 
built on its territory, because there are no conditions or resources for that. 
Therefore, the police put every migrant who appears on the territory of the 
Republic of Srpska under control, provide the necessary assistance and 
accompany them on their way.

Secure and modern information system

The Ministry has established a secure and modern information system for 
keeping electronic records and a system for electronic data exchange that 
provides support in the performance of police work and facilitates cooperation 
with other institutions. More than 60 information systems integrated into a 
single unit have been developed, enabling police officers to check data online 
in the field via mobile devices.

New channels of communication with citizens have been opened and, in 
this way, data that is important to them has become more accessible. In order 
to achieve the protected voice communication necessary for the regular 
performance of work tasks, but also in cases of emergency and emergency 
situations, modern digital communication systems are in use.
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In previous years, the Ministry opened new electronic channels of 
communication with citizens through social networks and mobile applications 
for smartphones. Citizens are enabled to use their mobile phones to report a 
criminal offense, to see a photo of the offense recorded by the radar system, and 
to check the status of their documents and their fines through the SMS service. 
Through the "Viber ChatBot" application, citizens can be informed about all 
important activities of the Ministry.

From modest infrastructure to modern facilities

We started performing police and other tasks under the Ministry's jurisdiction 
in very modest accommodation capacities, often using the facilities of other 
institutions and bodies. Therefore, in these 30 years, in order to improve working 
conditions, the construction of numerous new facilities was started, such as: 
the so-called The white building on Starcevica, the facility of the Police Training 
Authority, as well as numerous police stations throughout the Republic of Srpska 
(Rudo, Laus, East Ilidza, Doboj 1, Ljubinje, Jezero and others). Also, a large 
number of buildings were reconstructed (Foca, Zvornik, Knezevo, Bijeljina 2, 
Celinac, Omarska, Kostajnica and others). The largest and most significant 
capital project is certainly the Training Center, the construction and adaptation 
of which has been underway for the past seven years. The Ministry's priority 
was also to register its property that was used by the Ministry and was not 
entered in the books of the Republic Administration for Geodetic and Property 
Affairs of the Republic of Srpska, which was done.

In the past period, the Ministry has made significant efforts to improve the 
quality of service that citizens receive at locations for issuing personal documents, 
of which there are 62 in the Republic of Srpska, and they are located in the 
premises of police stations. Most of the locations have been renovated, working 
hours adapted to the needs of citizens so that citizens can realize their rights in 
connection with personal documents (identity card, travel document, driver's 
license), motor vehicle registration and other issues as soon as possible. Also, 
through the "SMS service" of the Ministry of Internal Affairs, they can check 
the status of their personal document with a simple SMS message, gain insight 
into the Register of Fines and thus save their time.

Salaries and pensions of members of the Ministry of Interior of the 
Republic of Srpska

Salaries in the Ministry of Interior of the Republic of Srpska have been 
increased several times. The first significant increase in the wages of Ministry 
workers was in 2008, which was followed by a longer period of stagnation. In 
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the last few years, the salary of the employees of the Ministry has been increased 
several times on different grounds, all with the aim of improving the financial 
status of members of the Ministry, thanks to which we can freely say that the 
salary of a police officer in Republic of Srpska does not lag behind the salaries 
of policemen in neighboring countries.

In the same period, more than a thousand police officers retired, so the 
recruitment of new employees is done gradually. At the same time, we enabled 
our members, the police officers who built our Ministry and fought for it in the 
war, to retire under more favorable conditions. Thus, the legal changes provide 
that when calculating the pension base for police officers, the average of the 
five best years they have achieved during their service is used, which significantly 
increased the police officer's pension.

Police band and honor unit

The Ministry of Internal Affairs of the Republic of Srpska formed the Police 
Orchestra in 2017, which for this short period of existence and work became a 
recognizable part not only of the police and the Ministry, but also of the entire 
Republic of Srpska. The brass band of the Ministry of Srpska, in its formal 
uniforms, has become an indispensable part of every republican event and 
celebration, and it records numerous performances, from Banja Luka, via 
Trebinje, to Vienna and Dimitrovgrad.

In the same period, the Honorary Unit was reformed and participates in all 
important events of the Ministry and the Republic of Srpska, and is an 
unavoidable part of the ceremonial parade organized on the occasion of the 
Day of the Republic of Srpska, on January 9 in Banja Luka.

Participation in United Nations peacekeeping missions around the world

Our police officers demonstrate a high level of professionalism in the 
performance of police duties, which is recognized even outside the borders of 
our country. Thus, from 2000 until today, 95 police officers of the Ministry have 
participated in peacekeeping missions of the United Nations in East Timor, 
Sudan, South Sudan, Liberia, Cyprus and Congo, and several members managed 
to go a step further in terms of professional engagement in missions in South 
Sudan and Guinea-Bissau and the UN Logistics Base in Brindisi (Italy).

* * *

In the end, I can proudly point out that we have a police force with a strong 
identity and strength, oriented towards citizens, which is a reliable and recognized 
partner of the police in the surrounding area, Europe and the world. Our 
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determination and vision is clear to keep up with modern principles and 
directions in the field of security, to bring the police even closer to the citizens 
and to be open to the public. We are creating a police force that will be an 
example to future generations, and in the eyes of its people, an expression of 
the highest human, moral and democratic values.

I tell the members of the Ministry of Interior of the Republic of Srpska to 
remain consistent with the values   we respect, which are legal and professional 
behavior, respect for the human rights and freedoms of all citizens, honesty and 
openness, fairness and kindness. When performing your tasks, stay true to the 
traditions of the people of Republic of Srpska, courage, patriotism, self-sacrifice 
and humanity.

The Ministry of Interior of the Republic of Srpska has been and will remain 
the bearer of real changes in society and the true guardian of peace and order 
for all citizens of the Republic of Srpska. In these 30 years, we fought hard for 
our identity and became a guarantor of stability and security. It is up to us to 
continue to persevere on that path.


