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ПОСЈЕТЕ ПРЕДСТАВНИКА УПРАВЕ ЗА 

ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

СРОДНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И 

УЧЕШЋЕ НА ЗНАЧАЈНИЈИМ 

СКУПОВИМА 

 

Посјета делегације Управе Центру за обуку 

Министарства унутрашњих послова 

Аустрије 

 

     У периоду од 10. до 12. 9. 2014, начелник 

Управе за полицијско образовање Миле 

Шикман, начелник Јединице за основну 

обуку Томислав Миросавић, инспектор за 

стручно усавршавање Александар Лазић и 

инспектор у ОМО и МПС (Служба министра) 

Душко Симић, боравили су у радној посјети 

Центру за обуку у Министарству 

унутрашњих послова Аустрије у Грацу. 

Путовање је организовало Представништво 

Републике Српске у Аустрији (шеф 

представништва Младен Филиповић), у 

сарадњи с конзулом БиХ у Грацу (почасни 

конзул Јерг Хофрајтер). 

     По доласку у Грац, уприличен је пријем 

наше делегације код шефа штаба и шефа за 

обуку Центра за ватрогасце и цивилну 

заштиту у Лебрингу. Пријему су 

присуствовали Герхард Грајин (Gerhard 

Grain), шеф штаба, Маркус Фершли (Markus 

Ferschli), директор Центра за полицијску 

обуку, и Јерг Хофрајтер (Jӧ rg Hofreiter), 

почасни конзул БиХ у Грацу. 

     У оквиру презентације рада, посебна 

пажња је посвећена сарадњи са полицијским 

структурама у сфери цивилне заштите и 

заштите од катастрофа. 

     Организована је и посјета Центру за 

полицијску обуку (SIAK) у Штајерској, гдје је 

презентована организација и надлежност 

центра. У оквиру посјете организован је и 

пријем код замјеника директора полиције у 

Штајерској, господина Александра Гајша 

(Alexander Gaisch), и начелника 

криминалистичке полиције у Штајерској 

господина Волфганга Лакнера (Wolfgang 

Lackner). 

 

Учешће начелника Управе на 

“Октобарским правничким данима“ 

 

     Начелник Управе за полицијско 

образовање Миле Шикман учествовао је у 

раду 11. савјетовања “Октобарски правнички 

дани“, које традиционално организују 

Удружење правника Републике Српске и 

Правни факултет Универзитета у Бањалуци. 

За поменути скуп учешће је пријавило око 

800 правника из Републике Српске, 

Федерације БиХ, Србије, Македоније, 

Хрватске, Словеније, Аустрије, Њемачке и 

Руске Федерације. Поменути стручни скуп с 

међународним учешћем, чији су 

суорганизатори Адвокатска комора РС, 

Нотарска комора РС, Центар за едукацију 

судија и тужилаца РС и Правни факултет 

Универзитета у Источном Сарајеву, у 

присуству бројних угледних званица, свечано 

је отворио предсједник Удружења правника 

РС академик Рајко Кузмановић. 

     Обраћајући се бројним учесницима 

савјетовања, предсједник Републике Српске 

Милорад Додик је истакао да је поносан на 

Републику Српску зато што је успјела да 

изгради аутентичан правни систем без 

утицаја и интервенција, упркос покушајима, 

прије свега страног фактора, да дерогира 

овдашњи правни систем. Изражавајући 

задовољство због прилике која му се указала 
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да у име Универзитета у Бањалуци поздрави 

госте и учеснике савјетовања, ректор Станко 

Станић је истакао да је “задовољство утолико 

веће ако се има у виду чињеница да су 

кључни људи у функционисању Удружења 

правника РС, као и у организацији и вођењу 

овог скупа, управо професори и асистенти 

Правног факултета Универзитета у 

Бањалуци“. 

     Након прве пленарне сједнице, првог дана 

савјетовања, делегација организатора и 

суорганизатора „Октобарских правничких 

дана“ положила је цвијећe на спомен-

обиљежје палим студентима и радницима 

Универзитета у Бањалуци, након чега је 

савјетовање настављено радом у пет катедри. 

Начелник Шикман учествовао је у раду 

кривичноправне катедре. 

 

Представници Управе на научној 

конференцији на Правном факултету 

Универзитета у Источном Сарајеву  

 

     Дана 25. 10. 2014. на Правном факултету 

Универзитета у Источном Сарајеву на 

Палама одржана је међународна 

конференција под називом „Однос права у 

региону и права ЕУ“, у чијем раду су 

учествовали научници и практичари из 

земаља бивше Југославије, односно 

представљено је више од 50 референата. Циљ 

поменуте конференције био је да се одговори 

на питање како функционише право ЕУ и 

какав је институционални оквир Уније, те у 

којој је мјери то примијењено у БиХ и у 

региону, да би се дошло до корисних 

закључака и препорука. 

     Научни скуп је отворио професор и декан 

на Правном факултету Радомир Лукић, који 

је том приликом изјавио да је тема скупа 

„Однос права у региону и права ЕУ“ 

вишеструко интересантна за регион, јер 

постоје цијеле области правног система које 

треба ускладити с правом ЕУ. Продекан за 

истраживачки рад на Правном факултету 

Горан Марковић истакао је да је тема научног 

скупа доста широка и да укључује много 

ужих тема које се морају размотрити. 

     Један од главних закључака конференције 

јесте да се хармонизација домаћег права с 

правом ЕУ одвија паралелно с промјеном 

институционалне основе политичког, 

економског и социјалног система, односно 

функционисања државе у новој улози. 

     У раду научне конференције с рефератима 

су учествовали и представници Управе за 

полицијско образовање Миле Шикман и 

Стево Иветић. 

 

Учешће Високе школе унутрашњих 

послова на Фестивалу науке 2014. у 

Бањалуци 
 

     Дана 12. 11. 2014. у Бањалуци, у Дому 

омладине је отворен четврти Фестивал науке 

у организацији Министарства науке и 

технологије Републике Српске. 

     Овогодишња манифестација је посвећена 

климатским промјенама, међутим, на 

Фестивалу су учествовали научни и стручни 

радници из најразличитијих области. Тако су 

посјетиоци могли у току 12. и 13. 11. 2014. да 

виде најновија достигнућа из медицинских, 

биолошких, хемијских и других наука, да 

виде планетаријум, употребу паметних 

телефона у научноистраживачке сврхе, 

представљање одређених живих бића која се 

користе у истраживачке сврхе, представљање 

“дрона“… 
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     На овогодишњем Фестивалу науке у 

Бањалуци први пут су се представили и 

студенти Високе школе унутрашњих послова 

Бањалука. На једном од већих штандова, 

студенти Високе школе унутрашњих послова 

Бањалука су бројним посјетиоцима, међу 

којима су предњачили млади, којима је 

превасходно и намијењен Фестивал, 

представили криминалистичкотехничка и 

форензичка средства и методе које користи 

Полиција Републике Српске, а који се 

изучавају у току школовања на ВШУП-у, као 

што су средства за дактилоскопирање лица, 

за изазивање невидљивих отисака 

папиларних линија, апликације за фото-

робота… 

     Судећи по пажњи која је поклоњена нашем 

штанду, као и и по посјећености, те по 

непосредном учешћу грађана, поготово млађе 

популације, у дактилоскопирању, изазивању 

отисака, креирању фото-робота и другим 

активностима, може се констатовати да је 

наш штанд био један од посјећенијих. 

     Своје задовољство су исказали и 

организатори манифестације, који су 

изразили жељу за сарадњом у наредном 

периоду на сличним манифестацијама које 

буду организовали. 

Учешће начелника Управе на 

конференцији о полицијском образовању 

 
     Начелник Управе за 

полицијско образовање 

Миле Шикман 

учествовао је у раду 

конференције под 

називом „Реформа 

полицијског 

образовања и обуке – 

резултати и 

перспективе развоја“. 

Конференција је 

одржана 2. и 3. 12. 

2014. у Београду. 

Организатор 

Конференције је 

Мисија ОСЦЕ-а у 

Србији и Управа за 

стручно образовање 

МУП-а Републике Србије, која је обиљежила и 10 

година постојања и рада.  

     На конференцији је разматран широк 

спектар тема које се тичу полицијског 

образовања, укључујући: основну полицијску 

обуку, специјалистичку обуку и стручно 

усавршавање, као и високо полицијско 

образовање. Такође, промовисана је 

Монографија Управе за стручно образовање и 

Библиографија часописа Безбедност.  

     Начелник Шикман представио је 

полицијско образовање у Републици Српској, 

те перспективе његовог даљег развоја. 

 

ПОСЈЕТЕ СТРАНИХ ДИПЛОМАТА, 

ФУНКЦИОНЕРА И ПРЕДСТАВНИКА 

СРОДНИХ ИНСТИТУЦИЈА УПРАВИ ЗА 

ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Посјета делегације МУП-а Србије  

Управи за полицијско образовање 

 

     Дана 27. 8. 2014. Управу за полицијско 

образовање посјетила је делегација 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Србије, на чијем се челу налазио 

министар унутрашњих послова Србије 

Небојша Стефановић, а у делегацији је био и 

директор Полиције Србије Милорад 

Вељовић. 
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     Делегација МУП-а Србије била је у радној 

посјети Министарству унутрашњих послова 

Републике Српске. Министар унутрашњих 

послова Републике Српске Радислав Јовичић, 

упознао је госте из Србије с објектима и 

опремом којом располаже Полиција РС. 

     У оквиру посјете је делегација МУП-а 

Србије, заједно са министром Јовичићем, 

обишла и објекте Управе за полицијско 

образовање, односно просторије Управе. 

Делегација је разгледала ситуациони стан, 

кабинет криминалистике, форензичку 

лабораторију, Школску полицијску станицу, 

кабинет наоружања, намјенску просторију за 

саслушање малољетних лица, музеј… 

 

Посјета представника Универзитета 

“Свети Ћирило и Методије“ Управи за 

полицијско образовање 

 

     У оквиру Споразума о сарадњи и 

академској размјени Универзитета у 

Бањалуци и Универзитета Св. Ћирило и 

Методије из Великог Трнова (Бугарска), 

Управу за полицијско образовање је 30. 10. 

2014. посјетио Николај Станев Проданов, 

професор историјских наука. 

      Професор Проданов је студентима одржао 

предавање о теми “Национална безбједност 

државе“ (с освртом на Бугарску). 

     Предавању су присуствовали, поред 

студената, и стручни сарадници Високе 

школе унутрашњих послова. 

 

 

 

Учешће руководства Управе на 

конференцији у Мостару 

     Конференција на тему “Успостављање 

комуникацијске платформе у циљу јачања 

образовних капацитета правосудних и 

безбједносно-одбрамбених институција у 

Босни и Херцеговини“, коју је организовала 

Агенција за школовање и стручно 

уавршавање, у сарадњи са Високим судским 

и тужилачким вијећем, одржана је 30. и 31. 

октобра 2014. године у Мостару. На 

конференцији су из Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске 

учествовали начелник Управе за полицијско 

образовање Миле Шикман и замјеник 

начелника Управе за полицијско образовање 

Горан Амиџић. 
     Поред представника Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске, на 

конференцији су учествовали и представници 

сљедећих институција: Агенције за школовање 

и стручно усавршавање, Полицијске академије 

ФБиХ, Центра за едукацију судија и тужилаца, 

Министарства одбране БиХ, Обавјештајно-

безбједносне агенције, Полиције Брчко 

дистрикта и кантоналних МУП-ова (Тузлански 

кантон, Зеничко-добојски кантон, 

Средњобосански кантон, Западнохерцеговачки 

кантон и Кантон 10). 

     Излагање начелника Шикмана односило се 

на представљање Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске, а излагање 

замјеника начелника на представљање 

Управе за полицијско образовање. На 

конференцији су поменуте институције 

представљене у смислу организације и 

надлежности, као и облика и система 

образовања и врста обуке које у овим 

институцијама постоје. 
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СЕМИНАРИ  И  КУРСЕВИ  

 

Семинар “Криминалистичка обрада лица 

мјеста“ за полицијске службенике ЦЈБ 

Бања Лука 
      

     Од 20. до 22. 8. 2014. у Управи за 

полицијско образовање одржан је семинар 

“Криминалистичка обрада лица мјеста“. 

     Семинар су похађала 23 полицијска 

службеника из организационих јединица ЦЈБ 

Бањалука. Наведени семинар је у потпуности 

реализован у складу с наставним планом. 

Приликом реализације наставе презентовани 

су и конкретни примјери из праксе везани за 

криминалистичку обраду лица мјеста и 

предузимање мјера и радњи. 

     Током практичног дијела реализације 

семинара полазници су извршили 

криминалистичку обраду лица мјеста на тај 

начин да су криминалистички техичари 

фиксирали шири изглед лица мјеста, затим 

уочили, обиљежили и фиксирали трагове и 

предмете криминалистичком фотографијом, 

те су уз помоћ физичких метода изазвали и 

фотографисали латентне трагове, фиксирали 

их, стручно обрадили и изузели са лица 

мјеста и сачинили кроки скицу лица мјеста, 

док су криминалистички инспектори 

сачинили записнике о увиђају. 

     Полазници семинара показали су изузетно 

интересовање – активно су учествовали у 

реализацији семинара и истакли да је семинар 

изузетно користан и да ће знања усвојена на 

семинару користити у будућем раду, те да је 

потребно чешће организовати семинаре овог 

типа и за остале полицијске службенике. 

Семинар “Рад вођа сектора на 

безбједносном сектору“ за полицијске 

службенике ЦЈБ Бијељина 
 

     Од 25. до 27. 8. 2014. у ЦЈБ Бијељина 

одржан је семинар “Рад вођа сектора на 

безбједносном сектору“ 

     Семинар су похађала 24 полицијска 

службеника из организационих јединица ЦЈБ 

Бијељина. Наведени семинар је у потпуности 

реализован у складу с наставним планом. 

Приликом реализације наставе презентовани 

су и конкретни примјери везани за 

проблематику рада на безбједносном сектору, 

као и за предузимање конкретних мјера и 

радњи. 

     По реализацији теоријског и практичног 

дијела наставе, извршена је анализа рада. 

Указано је на грешке од којих су неке уочили 

и сами полазници, а затим су разјашњене 

мјере и радње које је неопходно предузети да 

до таквих грешака не дође. 

     Полазници семинара показали су изузетно 

интересовање, активно су учествовали у 

реализацији семинара и истакли да је семинар 

изузетно користан и да ће знања усвојена на 

семинару користити у будућем раду, те да је 

потребно чешће организовати семинаре овог 

типа и за остале полицијске службенике. 
 

Семинар “Спасавање утопљеника“ за 

полицијске службенике ЦЈБ Бања Лука 
 

     Семинар “Спасавање утопљеника“ одржан 

је у периоду од 25. до 29. августа 2014. на 

градском базену Аквана за полицијске 

службенике ЦЈБ Бања Лука, а у организацији 

Јединице за основну обуку – Полицијске 

академије. 
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     Током семинара полазници су имали 

прилику да слушају опште теме о утапању, 

стању унесрећеног, као и да упознају основе 

прве помоћи. Поучени искуством из недавних 

елементарних непогода, сви полазници 

семинара су препознали употребну 

вриједност информација и вјештина које су 

стекли током семинара, уз оцјену да је 

семинар био изузетно користан. 

 

Семинар “Ватрена обука“  

за полицијске службенике ЦЈБ Бања Лука 
 

     Од 27. до 29. 8. 2014, у Управи за 

полицијско образовање одржан је семинар 

“Ватрена обука“. Семинар је похађало 19 

полицијских службеника из организационих 

јединица ЦЈБ Бања Лука. 

     Циљ семинара је био да се пружи 

могућност полазницима да освјеже стечена и 

усвоје нова знања о ватреном оружју – 

пиштољу, а извођењем вјежби бојевог гађања 

да вјештину руковања и прецизног гађања 

службеним пиштољима подигну на виши 

ниво. 

     Првог дана семинара полазници су 

теоријски упознати с тактичко-техничким 

карактеристикама службених пиштоља, а 

практично с начином њиховог расклапања и 

склапања, застојима у раду пиштоља и 

начинима отклањања тих застоја. Такође, 

приступило се увјежбавању вјештине 

прецизног гађања на “Laser Shot“ систему за 

обуку на ватреном оружју. 

     Другог и трећег дана семинара изводиле су 

се вјежбе прецизног гађања на стрелишту 

Раковачке баре. Полазници су били у 

прилици да унаприједе вјештину прецизног 

гађања гађајући из готово свих 

полуаутоматских пиштоља који се налазе у 

наоружању Полиције Републике Српске. 

     Полазници семинара показали су изузетно 

интересовање и жељу да властиту вјештину 

руковања оружјем и прецизног гађања 

подигну на виши ниво, у чему су, генерално 

гледајући, и успјели. Опште је мишљење 

учесника да су овакви семинари неопходни 

свим полицијским службеницима, те да их 

треба чешће организовати 

 

Семинар “Људска права и полиција“ 
 

     У просторијама Управе за полицијско 

образовање, 9. и 10. 9. 2014. одржан је трећи 

по реду семинар “Људска права и полиција“. 

     Семинар је реализован за полицијске 

службенике ЦЈБ Бања Лука, од чина виши 

наредник до чина виши инспектор, а 

присуствовала су му 24 полазника. 

     Циљ семинара је био пружити могућност 

полазницима да освјеже стечена и усвоје нова 

знања и ставове о улози полиције у заштити и 

поштовању људских права. 

     Током семинара биле су заступљене 

различите наставне методе. Избор наставне 

методе био је условљен наставним садржајем, 

те су се примјењивале метода предавања, 

метода модификованог предавања, рад у 

групама и дискусија. 
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Семинар “Претресање и привремено 

одузимање предмета“ 
 

     Дводневни семинар “Претресање и 

привремено одузимање предмета“ одржан је 

8. и 9. 9. 2014. у ЦЈБ Требиње, за полицијске 

службенике овог Центра. Наведени семинар 

је трећи од четири планирана семинара са 

овим садржајем који ће Јединица за основну 

обуку – Полицијска академија у току 2014. 

године одржати за полицијске службенике 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске, с обзиром на то да је по 

један овај семинар већ одржан за припаднике 

ЦЈБ Добој и ЦЈБ Бијељина, док ће се и 

наредни четврти семинар са овом 

проблематиком одржати за полицијске 

службенике овог Центра. 

     Циљ семинара је био 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, 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. 

Семинар “Криминалистичка обрада лица 

мјеста“ за полицијске службенике ЦЈБ 

Приједор 

 

    У периоду 29. 9 – 1. 10. 2014. у ЦЈБ 

Приједор одржан је семинар 

“Криминалистичка обрада лица мјеста“. 

     Семинар су похађала 23 полицијска 

службеника из организационих јединица ЦЈБ 

Приједор. Семинар је у потпуности 

реализован у складу са наставним планом. 

Приликом реализације наставе презентовани 

су и конкретни примјери из праксе везани за 

криминалистичку обраду лица мјеста и 

предузимање мјера и радњи. Указано је на 

конкретне примјере фингирања кривичних 

дјела из праксе, као и на које специфичности 

треба обратити пажњу како би се могло 

препознати да је у питању фингирање 

догађаја или кривичног дјела. Полазницима 

су презентовани и у електронској форми 

достављени сви обрасци неопходни за 

документовање предузетих мјера и радњи, 

као и приручници за реализацију овог 

семинара. 

    Током практичног дијела реализације 

семинара, полазници су извршили 

криминалистичку обраду лица мјеста на тај 

начин да су криминалистички техничари 

фиксирали шири изглед лица мјеста, затим 

уочили, обиљежили и фиксирали трагове и 

предмете криминалистичком фотографијом, 

те уз помоћ физичких метода изазвали и 

фотографисали латентне трагове, фиксирали 

их, стручно обрадили и изузели с лица мјеста 

и сачинили кроки скицу лица мјеста, док су 

криминалистички инспектори сачинили 

записнике о увиђају. 
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    По реализацији теоријског и практичног 

дијела наставе, извршена је анализа рада. 

Указано је на грешке од којих су неке уочили 

и сами полазници. 

    Полазници семинара показали су изузетно 

интересовање, активно су учествовали у 

реализацији семинара и истакли да је семинар 

изузетно користан и да ће знања на њему 

усвојена користити у будућем раду, те да је 

потребно чешће организовати семинаре овог 

типа и за остале полицијске службенике. 

 

Семинар “Рад вођа сектора на 

безбједносном сектору“ за полицијске 

службенике ЦЈБ Источно Сарајево 

 

      Дана 21. и 22. 10. 2014. у ЦЈБ Источно 

Сарајево одржан је семинар “Рад вођа сектора 

на безбједносном сектору“. 

     Семинар су похађала 23 полицијска 

службеника из организационих јединица ЦЈБ 

Источно Сарајево. Наведени семинар је у 

потпуности реализован у складу са наставним 

планом, а настава се одвијала у 

пријеподневним и послијеподневним 

часовима. Приликом реализације наставе 

презентовани су и конкретни примјери из 

праксе везани за проблематику на 

безбједносном сектору, као и за предузимање 

мјера и радњи везаних за криминалистичку 

обраду лица мјеста и расвјетљавање 

кривичних дјела. Указано је на конкретне 

примјере начина фингирања кривичних дјела 

из праксе, као и то на које специфичности 

треба обратити пажњу како би се могло 

препознати да је у питању фингирање 

догађаја или кривичног дјела. Полазницима 

су презентовани и достављени примјери свих 

образаца неопходних за документовање 

предузетих мјера и радњи, као и приручник за 

реализацију наведеног семинара у 

електронском облику. 

     Током практичног дијела реализације 

семинара, полазници су на основу задатих 

сценарија извршили криминалистичку обраду 

лица мјеста и предузели друге потребне мјере 

и радње на расвјетљавању кривичног дјела 

које су документовали. 

     По реализацији теоријског и практичног 

дијела наставе, извршена је анализа рада. 

Указано је на грешке, а затим су разјашњене 

мјере и радње које је неопходно предузети да 

до таквих грешака не дође. 

     Полазници семинара показали су изузетно 

интересовање; активно су учествовали у 

реализацији семинара. 

 

Семинар “Људска права и полиција“ 

 

     Семинар “Људска права и полиција“ 

одржан је у просторијама Управе за 

полицијско образовање 23. и 24. октобра 

2014. за полицијске службенике ЦЈБ 

Бањалука од чина наредник до чина виши 

инспектор. 

     Семинару су присуствовала 23 полицијска 

службеника. 

     На семинару су биле заступљене сљедеће 

теме: Феноменологија људских права, 

Механизми гарантовања и заштите људских 

права, Ограничења људских права, 

Одговорност полиције за кршење људских 

права и Људска права припадника полиције. 

     Такође, током семинара извршена је 

анализа извјештаја власти Босне и 

Херцеговине о посјети Европског комитета за 

превенцију тортуре и нехуманог и 
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деградирајућег третмана и кажњавања о ad 

hoc посјети БиХ, као и анализа практичних 

примјера из области људских права. 

     Семинару је, поред предавача, 

присуствовао и главни инспектор за 

унутрашњу контролу Драган Рибић, који је с 

учесницима семинара подијелио искуства 

која се односе на рад Јединице за 

професионалне стандарде, а с освртом на 

заштиту и поштовање људских права. 

     Током семинара биле су заступљене 

различите наставне методе. Избор наставне 

методе био је условљен наставним садржајем, 

те су се примјењивале метода предавања, 

метода модификованог предавања, рад у 

групама и дискусија. 
 

Семинар “Спречавање насиља у породици 

или породичној заједници“ за полицијске 

службенике ЦЈБ Требиње 
 

     У складу с Каталогом обука на терену за 

2014. годину, у периоду од 3. до 6. 11. 2014. у 

просторијама ЦЈБ Требиње, Јединица за 

основну обуку – Полицијска академија је за 

45 полицијских службеника ЦЈБ Требиње 

реализовала два семинара под називом 

“Спречавање насиља у породици или 

породичној заједници“. 

     Циљ семинара је био пружање могућности 

полазницима да освјеже стечена и усвоје нова 

знања, вјештине и ставове везане за 

спречавање насиља у породици или 

породичној заједници, чиме се ефикасност и 

квалитет рада полицијских службеника 

подиже на виши ниво. 

     Током семинара полазници су имали 

могућност да: 

- обнове раније стечена знања и усвоје нова 

знања везана за примјену 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 

трајању од 2 наставна дана или 12 (дванаест) 

наставних часова. Од тога је 2 или 14,29% 

часова теоријска настава, а 12 или 85,71% 

часова је практична обука. 

    Практична обука полазника обухвата два 

сегмента, а то су: 

1. Групни рад полазника на показаном 

сценарију. Задатак полазника је да сачине 

потребна писмена ради документовања 

радње насиља у породици или породичној 

заједници и 

2. Анализа писмена сачињених на 

документовању радње насиља у породици 

или породичној заједници. 

 

Семинар “Полицијски и криминалистички 

аспект полицијских овлашћења“ 
 

     У периоду од 3. до 14. 11. 2014. у 

просторијама Управе за полицијско 

образовање одржан је трећи по реду семинар 

“Полицијски и криминалистички аспект 

полицијских овлашћења“ намијењен 

полицијским службеницима ЦЈБ Бањалука. 

     Као и код претходних семинара с овом 

тематиком, циљ је био да се полицијски 

службеници усаврше у законитом, правилном 

и ефикасном предузимању конкретних 

полицијских овлашћења, уважавајући 

безбједносне, полицијске и нормативне 

аспекте примјене сваког овлашћења. Овај 

семинар је први који је настојао да на 

свеобухватан начин третира поједина 

полицијска овлашћења, и то с безбједносног, 

полицијског, криминалистичког, кривично-

процесног и прекршајноправног аспекта. 
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     Током семинара, акценат је био на 

“класичним“ полицијским овлашћењима, али 

нису запостављена ни овлашћења која 

претежно примјењују припадници 

криминалистичке полиције, а која су 

посматрана кроз оперативно-тактичке радње 

и мјере и истражне радње. Чињеница да је 

семинар трајао десет радних дана потврђује 

садржајност и домете семинара. 

     Путем семинара се настојала афирмисати 

најбоља пракса поступања, наравно с обзиром 

на нормативне основе и практичне околности 

сваког поступања. Током реализације 

семинара, полазници су посебно указивали на 

практичне проблеме које имају приликом 

предузимања појединих овлашћења, те на 

модалитете предупређивања и реаговања на 

те проблеме. 

 

Семинар “Криминалистичка обрада лица 

мјеста“ у ЦЈБ Источно Сарајево 

 

     Овај семинар одржан је од 12. до 14. 11. 

2014. у ЦЈБ Источно Сарајево. 

     Семинар су похађала 24 полицијска 

службника из организационих јединица ЦЈБ 

Источно Сарајево. Семинар је у потпуности 

реализован у складу с наставним планом. 

Приликом реализације наставе презентовани 

су и конкретни примјери из праксе везани за 

криминалистичку обраду лица мјеста и 

предузимање мјера и радњи. Указано је на 

конкретне примјере начина фингирања 

кривичних дјела из праксе, као и то на које 

специфичности треба обратити пажњу како 

би се могло препознати да је у питању 

фингирање догађаја или кривичног дјела. 

Полазницима су презентовани и достављени 

у електронској форми сви обрасци неопходни 

за документовање предузетих мјера и радњи, 

као и приручник за реализацију овог 

семинара у електронској форми. 

     Током практичног дијела реализације 

семинара, полазници су извршили 

криминалистичку обраду лица мјеста, на тај 

начин да су криминалистички техничари 

фиксирали шири изглед лица мјеста, затим 

уочили, обиљежили и фиксирали трагове и 

предмете криминалистичком фотографијом, 

те су уз помоћ физичких метода изазвали и 

фотографисали латентне трагове, фиксирали 

их, стручно обрадили и изузели са лица 

мјеста и сачинили кроки скицу лица мјеста, 

док су криминалистички инспектори 

сачинили записнике о увиђају. 

     По реализацији теоријског и практичног 

дијела наставе, извршена је анализа рада. 

 

Семинар “Људска права и полиција“ 

 

      Семинар “Људска права и полиција“ 

одржан је у просторијама Управе за 

полицијско образовање 2. и 3. 10. 2014. 

године за полицијске службенике ЦЈБ 

Бањалука од чина наредник до чина виши 

инспектор. 

     Присуствовала су му 23 полицијска 

службеника. 

     На семинару су биле заступљене теме: 

Феноменологија људских права, Механизми 

гарантовања и заштите људских права, 

Ограничења људских права, Одговорност 

полиције за кршење људских права и Људска 

права припадника полиције. 

     Такође, током семинара извршена је 

анализа извјештаја власти Босне и 

Херцеговине о посјети Европског комитета за 
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превенцију тортуре и нехуманог и 

деградирајућег третмана и кажњавања о ad 

hoc посјети БиХ, као и анализа практичних 

примјера из области људских права. 

     Семинару је, поред предавача, 

присуствовао и главни инспектор за 

унутрашњу контролу Драган Рибић, који је с 

учесницима семинара подијелио искуства 

која се односе на рад Јединице за 

професионалне стандарде, с освртом на 

заштиту и поштовање људских права. 

     Током семинара биле су заступљене 

различите наставне методе. Избор наставне 

методе био је условљен наставним садржајем, 

те су примјењиване метода предавања, 

метода модификованог предавања, рад у 

групама и дискусија. 

 

Семинар “Запримање пријава и обављање 

информативног разговора“ за полицијске 

службенике ЦЈБ Источно Сарајево 

 

     Дводневни семинар “Запримање пријава и 

обављање информативног разговора“ одржан 

је 4. и 5. 12. 2014. у ЦЈБ Источно Сарајево за 

полицијске службенике овог Центра. 

     Циљ семинара је био 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 наведених 

догађаја, те предузимање мјера првог 

оперативног захвата по пријави конкретног 

догађаја. 

     Семинару је присуствовало 17 

полицијских службеника ЦЈБ Источно 

Сарајево, међу којима су били вође сектора, 

шефови смјена, помоћници и замјеници 

командира полицијских станица, командир 

полицијске станице, 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 оперативног 

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. 

      Наведени семинар је посљедњи семинар о 

овој теми који је Јединица за основну обуку – 

Полицијска академија Бањалука у току 2014. 

одржала за полицијске службенике 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске. С обзиром на изразиту 

потребу, Јединица за основну обуку – 

Полицијска академија ће и у току 2015. 

године реализовати одређени број семинара 

за полицијске службенике, међу којима је и 

семинар “Запримање пријава и обављање 

информативног разговора“. 

 

Семинар “Изградња система интегритета у 

циљу сузбијања корупције“ 
  

     У оквиру обиљежавања “Седмице 

посвећене активностима у унапређењу 

превенције и сузбијању корупције“, Висока 

школа унутрашњих послова Бањалука 

одржала је 8. и 9. 12. 2014. семинар с 

међународним учешћем, под називом: 

“Изградња система интегритета у правцу 
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сузбијања корупције“. Семинар је био 

изузетно посјећен, а осим радника Управе за 

полицијско образовање и радника осталих 

организационих јединица Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске, 

присуствовали су му и представници 

Криминалистичко-полицијске академије 

Београд, те студенти Правног факултета 

Универзитета у Новом Саду, студенти 

Криминалистичко-полицијске академије 

Београд, затим студенти Правног факултета, 

Факултета политичких наука и Високе школе 

унутрашњих послова Универзитета у 

Бањалуци. 

     С обзиром на то да је читава седмица била 

посвећена борби против корупције и њеном 

сузбијању, тако су и првог дана овог 

семинара излагачи акценат ставили на 

анализу појаве корупције с правног, 

социолошког и етичког аспекта, као и са 

психолошког аспекта и односа човјека према 

овој појави, док је другог дана приоритет 

стављен на практични дио борбе против 

корупције, односно на предузимање 

одређених активности у њеном сузбијању и 

превенцији. У оквиру тога је представљен 

пројекат “Пријави корупцију“ – АПК, који се 

однедавно примјењује и у Министарству 

унутрашњих послова и чија примјена тек 

треба да дȃ  прве позитивне резултате у овој 

борби. Иначе, излагање које се односило на 

представљање овог пројекта изазвало је 

посебно интересовање, што је резултирало 

садржајном дискусијом, која је на својеврстан 

начин обогатила семинар. 

 

Семинар “Криминалистичка обрада лица 

мјеста“ за полицијске службенике ЦЈБ 

Бањалука 

 

     Од 15. до 17. 12. 2014. у Управи за 

полицијско образовање одржан је семинар 

“Криминалистичка обрада лица мјеста“. 

     Семинар су похађала 23 полицијска 

службника из организационих јединица ЦЈБ 

Бањалука. Наведени семинар је у потпуности 

реализован у складу с наставним планом. 

Приликом реализације наставе презентовани 

су и конкретни примјери из праксе везани за 

криминалистичку обраду лица мјеста и 

предузимање мјера и радњи. Указано је на 

конкретне примјере начина фингирања 

кривичних дјела из праксе, као и то на које 

специфичности треба обратити пажњу како 

би се могло препознати да је у питању 

фингирање догађаја или кривичног дјела. 

Полазницима су презентовани и достављени 

примјери свих образаца неопходних за 

документовање предузетих мјера и радњи, 

као и приручник за реализацију овог 

семинара у електронском облику. 

     Током практичног дијела реализације 

семинара, полазници су извршили 
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криминалистичку обраду лица мјеста, на тај 

начин да су криминалистички техичари 

фиксирали шири изглед лица мјеста, затим 

уочили, обиљежили и фиксирали трагове и 

предмете криминалистичком фотографијом, 

те су уз помоћ физичких метода изазвали и 

фотографисали латентне трагове, фиксирали 

их, стручно обрадили и изузели са лица 

мјеста и сачинили кроки скицу лица мјеста, 

док су криминалистички инспектори 

сачинили записнике о увиђају. 

     По реализацији теоријског и практичног 

дијела наставе, извршена је анализа рада. 

    Полазници семинара показали су изузетно 

интересовање, активно су учествовали у 

реализацији семинара и истакли да је семинар 

изузетно користан и да ће знања усвојена на 

њему користити у будућем раду. 

 

Семинар “Употреба силе“ за полицијске 

службенике ЦЈБ Бањалука 

 

     Дана 17. и 18. 12. 2014. у просторијама 

Управе за полицијско образовање, Јединица 

за основну обуку – Полицијска академија је 

за 23 полицијска службеника из ПС 

Бањалука-Центар, ПС Бањалука-Лауш, ПС 

Бањалука-Лазарево, ПС Бањалука-

Обилићево, ПС Поткозарје, ПС за 

интервенције, ПС Рибник, ПС Шипово, ПС за 

БС Бањалука и ПС за БС Градишка одржала 

семинар под називом “Употреба силе“. 

     Полазници семинара су били полицијски 

службеници од чина полицајац до чина виши 

наредник, као и одређени број руководних 

радника горенаведених ПС из ЦЈБ Бањалука. 

     Циљ семинара је био пружити могућност 

полазницима да освјеже раније 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. 

     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 спремност за овакве облике 

едукације, а посебно су апострофирали значај 

теме овог семинара, што се огледало у 

њиховом активном учешћу у његовој 

реализацији. 

 

Курс “Обука у пливању“ за  

припаднике ЈЗП ЦЈБ Бијељина 
 

      У периоду од 22. до 25. 7. 2014. одржан је 

курс “Обука у пливању“ за припаднике ЈЗП 

ЦЈБ Бијељина МУП-а Републике Српске. 

Обука је реализована на базенима “Бања 

Дворови“ у Дворовима. 

     Обуку у пливању су спровели инспектори 

за стручно усавршавање (Александар Лазић и 

Драган Ђурановић) Одјељења за стручно 

усавршавање у Управи за полицијско 

образовање у сарадњи са инспекторима 

(Недељко Јовић и Симо Цвјетиновић) из ЦЈБ 

Бијељина. 

    Циљ обуке је био оспособљавање 

припадника Министарства унутрашњих 

послова РС за примјену основних облика 

одржавања тијела на води и техника пливања, 

те кориштење стечених знања и вјештина у 

одређеним ситуацијама. 

 

Курс за средњи руководни кадар 

 

     У просторијама Управе за полицијско 

образовање, у периоду од 10. до 28. 11. 2014, 

реализована је настава из руковођења за 22 

полазника Курса за средњи руководни кадар. 
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     Циљна група су били помоћници 

командира ПС, командири СОП, шефови 

смјена у ПС и шефови смјена оперативног 

дежурства у ЦЈБ. 

     Циљ овог курса је био омогућити 

полазницима, руководним радницима 

средњег нивоа руковођења, да схвате 

најсложенију проблематику руковођења, као 

и структуру и значај послова руковођења. 

 

КОНФЕРЕНЦИЈЕ, „ОКРУГЛИ 

СТОЛОВИ“ И ДРУГИ ВИДОВИ ОБУКЕ 

 

Теренска обука за студенте друге године 

ВШУП 

 

     Дана 26. 7. 2014. почела је реализација 

десетодневне теренске обуке за студенте 

друге године Високе школе унутрашњих 

послова. Обука се у потпуности реализује на 

терену, у теренским условима полигона 

“Мањача“. 

     У оквиру теренске обуке студенти 

практично примијењују теоријска знања из 

сљедећих наставних цјелина предмета 

Полицијска тактика: Кодекс понашања 

полиције, Униформа, опрема и наоружање, 

Тактика примјене полицијских овлашћења, 

међу којима су легитимисање, преглед и 

претресање лица, возила и терена, принудно 

заустављање возила, лишење слободе, 

блокада, рација, засједа, потјера и употреба 

средстава силе. Посебан дио обуке се односи 

на успостављање нарушеног јавног реда и 

мира у већем обиму, примјену тактичког 

поретка полиције “кордона“ и вјежбу 

спасавања рањеног полицајца. Такође, у 

оквиру теренске обуке реализује се и бојево 

гађање за студенте. 

     Обуку су прошла 44 студента, подијељена 

у два вода са по два одјељења, а 

активностима су руководили инспектори 

Управе за полицијско образовање Витомир 

Петричевић, Борислав Ђукић, Александар 

Миладиновић, као и инспектор из Управе 

полиције Драган Ћибић. Реализацију 

теренске обуке је координирао професор 

предмета Полицијска тактика Горан Амиџић. 

     Теренска обука за студенте друге године 

Високе школе унутрашњих послова Бањалука 

одвијала се до 4. 8. 2014. на теренима и у 

просторијама Центра за развој и унапређење 

села на Мањачи, на полигону касарне 

Оружаних снага Босне и Херцеговине на 

Мањачи и на пјешадијском стрелишту 

полигона Мањача. У извођењу теренске 

обуке учествовалa су четири стручна 

сарадника, а обуку су успјешно окончала 44 

студента. 

     У складу с Наставним планом и програмом 

ВШУП предвиђено је да студенти друге 

године по завршетку предавања приступе 

теренској обуци која представља завршну 
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фазу оспособљавања студената из предмета 

Полицијска тактика. Циљ ове обуке јесте да 

студенти на практичан начин утврде и 

провјере знања стечена током теоријских 

предавања и вјежби, усвоје вјештине 

неопходне за успјешно вршење послова из 

дјелокруга полиције, прихвате тимски рад и 

правила понашања у међусобном опхођењу, 

као и у опхођењу према старјешинама, уз 

поштовање субординације и хијерархије у 

служби. Обука обухвата сљедеће наставне 

цјелине: Кодекс понашања, Опрема и 

наоружање полиције, Тактика примјене 

полицијских овлашћења, Основна тактичка 

обука, Посебна тактичка обука и Бојево 

гађање из дугог и кратког наоружања. 

     На основу детаљног извјештаја 

команданта теренске обуке, непосредног 

увида у рад, те на основу разговора са 

стручним сарадницима и студентима, може се 

констатовати да је теренска обука као 

значајан облик наставе у наставном процесу 

на ВШУП успјешно извршена, предвиђене 

наставне цјелине су успјешно реализоване, те 

да је извршено бојево гађање из дугог и 

кратког наоружања. 

     Потребно је напоменути да су студенти и 

наставно особље дисциплиновано извршили 

све планиране задатке, да је смјештај 

обезбиједио Центар за развој и унапређење 

села на Мањачи, а логистичку подршку 

пружиле Управа за полицијско образовање и 

Управа за материјално-финансијске и 

имовинске послове Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске. 

Обука “Понављање знања“ 

 

      Дана 22. 12. 2014. у Јединици за основну 

обуку – Полицијској академији почела је 

обука “Обнова знања“, намијењена 

полицијским службеницима који раније нису 

имали статус овлашћених службених лица 

или су били десертификовани, па су накнадно 

засновали радни однос у Министарству 

унутрашњих послова Републике Српске. 

      Циљ семинара је да се обнови већ стечено 

и усвоји ново знање из полицијске професије, 

неопходно за обављање послова и задатака 

полицијског службеника. Конкретни задаци 

семинара односе се на обнову стеченог и 

усвајање новог знања из области полицијских 

послова, како би се полицијски службеници 

оспособили за примјену знања у конкретним 

ситуацијама, као и да би овладали 

позитивноправним прописима релевантним 

за свакодневно полицијско поступање. 

Такође, задатак семинара је и подизање 

психофизичке способности полазника до 

нивоа потребног за извршавање специфичних 

задатака полицијског службеника. 

     У складу с наставним планом и програмом 

семинара, програмски садржаји се реализују у 

оквиру двадесет радних дана, односно 154 

часа. Након реализације програма семинара, 

услиједиће кумулативна провјера усвојеног 

знања. 

     Семинар је завршен 29. 1. 2015. 
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ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ 

 

Промоција новог броја часописа 

“Безбједност – полиција – грађани“ 

  

     Дана 23. 12. 2014. у Високој школи 

унутрашњих послова одржана је промоција 

часописа Безбједност, полиција, грађани 3–

4/2014. Промоцији су присуствовали аутори 

радова објављених у овом броју, главни и 

одговорни уредник, као и чланови редакције 

часописа. 

     У најновијем издању часописа чланке је 

објавило укупно 36 аутора и коаутора; 

објављено је 27 чланака, од којих је 13 

научних чланака, 11 стручних чланака, један 

превод рада из страног часописа и два 

приказа. 

     Главни и одговорни уредник часописа 

Миле Шикман је на промоцији упознао 

присутне с најновијим издањем часописа 

предочивши укратко садржај објављених 

текстова. Поред тога, дао је критички осврт 

на актуелно издање часописа, те истакао 

значај рецензија, усвајања и поштовања 

стандарда који су предвиђени Критеријумима 

за категоризацију научних часописа (у оквиру 

постојећег Правилника о публиковању 

научних публикација). 

     На промоцији је наглашено да часопис 

Безбједност, полиција, грађани наредне 

године обиљежава 10 година постојања, те да 

ће се публиковати и библиографија 

објављених радова. 

     На крају је истакнуто којим циљевима 

треба да се тежи у будућности, те су у богатој 

дискусији дати бројни приједлози који се 

односе на побољшање и афирмацију ове 

публикације. 

     Часопис Безбједност, полиција, грађани је 

теоријско-стручни часопис Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске. 

Први број часописа објављен је 2005. годинe, 

а до сада су укупно публикована 34 броја. 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

 

Начелник Управе примио новоизабраног 

предсједника Студентског парламента 

Универзитета у Бањалуци 
 

     Дана 16. јула 2014. начелник Управе за 

полицијско образовање Миле Шикман 

примио је на разговор новоизабраног 

предсједника Студентског парламента 

Универзитета у Бањалуци, Бранка Петровића, 

студента треће године студија Високе школе 

унутрашњих послова. 

     Наиме, у понедјељак, 14. јула 2014. 

одржана је конститутивна сједница новог 

сазива Студентског парламента Универзитета 

у Бањалуци на којој је изабрано ново 

руководство Парламента, те представљени 

основни циљеви даљег дјеловања, као и план 

активности за наредну годину. 
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     За новог предсједника Студентског 

парламента изабран је Бранко Петровић, 

студент треће године Високе школе 

унутрашњих послова. Поред Петровића, 

његов колега Миодраг Суботић, студент 

друге године Високе школе унутрашњих 

послова изабран је за шефа Антикорупционог 

тима Студентског парламента УНИБЛ. 

     У разговору начелника Управе за 

полицијско образовање и новог предсједника 

Студентског парламента УНИБЛ било је 

ријечи о већем ангажовању студената ВШУП 

у активностима студената Универзитета у 

Бањалуци, као и у студентском организовању. 

Начелник Управе је на крају разговора 

пожелио предсједнику Студентског 

парламента пуно среће у даљем раду, и 

подржао све пројекте и активности које 

Студентски парламент буде спроводио у 

наредном периоду. 

 

Учешће Управе за полицијско образовање 

на Сајму књига у Бањалуци 

 

     Управа за полицијско образовање, по 

традицији, учествовала је и на овогодишњем, 

деветнаестом по реду Сајму књига у 

Бањалуци, који је одржан под мотом “Књига 

је јединствена, преносива магија…“. 

      Управа се на овогодишњем сајму 

представила најновијим издањима Високе 

школе унутрашњих послова Бањалука, међу 

којима су уџбеници “Јавна безбједност“, 

“Савремене обавјештајне службе“, 

“Кривично право – општи и посебни дио“…  

     Поред наведених уџбеника, на сајму је 

Управа представила и најновија издања 

зборника радова са научностручних 

конференција које су одржане у организацији 

Управе, као и посљедња два двоброја 

часописа “Безбједност, полиција, грађани“. 

     О значају учешћа на сајму свједочи и 

посјета штанду Управе министра 

унутрашњих послова Радислава Јовичића и 

предсједника Народне скупштине Републике 

Српске Игора Радојичића већ првог дана 

сајма. 

 

Упис нових студената и почетак академске 

године на ВШУП 

 

     Пошто је реализован конкурс за упис 

студената у прву годину редовних и 

ванредних студија ВШУП за академску 

2014/2015. годину, уписана су 33 студента на 

редовне и 10 студената на ванредне студије. 

     Реализован је и интерни оглас за упис 

студената у трећу и четврту годину 

ванредних студија у академској 2014/2015. 

години и уписано пет студената на трећу и 40 

студената на четврту годину. 

     У понедјељак, 6. 10. 2014, почела је 

настава за све године студија на ВШУП. 

     Поводом почетка академске 2014/2015. 
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године, тог дана је у амфитеатру Високе 

школе организован дочек нове генерације 

студената. 

     Како би им пожељели добродошлицу, у 

амфитеатру су се окупили наставници и 

сарадници на Високој школи, као и студенти 

свих година студија. 

     Свечаност поводом дочека студената прве 

године студија почела је поздравним 

обраћањем начелника Управе за полицијско 

образовање Миле Шикмана. Начелник 

Шикман је изразио посебно задовољство 

поводом почетка академске године за 

студенте прве године студија, те указао на 

значај полицијског образовања, истакнуо 

добру досадашњу сарадњу Високе школе са 

другим високошколским установама у земљи 

и региону и пожелио успјешну академску 

годину наставницима и сарадницима, и 

студентима на Високој школи. 

     Након начелника Управе, у име Високе 

школе унутрашњих послова присутнима се 

обратио директор Високе школе Душко Пена. 

На Високој школи дјелатност високог 

образовања, стручног оспособљавања и 

усавршавања врши се у складу с постојећим 

законским и подзаконским прописима, 

истакнуо је директор. Усвајање знања и 

вјештина кроз савремене начине извођења 

теоријске и практичне наставе од великог је 

значаја за студенте, односно за њихов што 

квалитетнији допринос у полицијској служби 

након школовања. Ријечи добродошлице 

студентима прве године и жеље да и ова 

академска година буде успјешна и 

студентима и наставном особљу, упутио је и 

директор Пена. 

     О настанку, организацији, начину рада и 

досадашњим активностима Удружења 

студената Високе школе унутрашњих 

послова и Студентског парламента говорили 

су студенти треће године. 

    У оквиру програма свечаности, студентима 

прве године представили су се наставници и 

сарадници с којима ће студенти директно 

сарађивати на наставним предметима који се 

изучавају на првој години студија. 
 

 

Свечана академија поводом крсне славе 

МУП-а Републике Српске 
 

     На свечаној академији поводом крсне славе 

Министарства унутрашњих послова Републике 

Српске – Светог архангела Михаила, која је 

одржана 17. 11. 2014. у Центру за културу у 

Бијељини, министар унутрашњих послова 

Републике Српске Радислав Јовичић честитао је 

крсну славу – Аранђеловдан свим припадницима 

министарства, и похвалио њихов рад. 

     Министар Јовичић је за допринос стварању 

Републике Српске изразио захвалност 

погинулим – 782 – и несталим припадницима 

полиције Српске у одбрамбено-отаџбинском 

рату, те похвалио рад око 7.000 припадника 

МУП-а РС. 

     Министар Јовичић је напоменуо да је 

Полиција Српске са својим садашњим 

капацитетом равноправна и на међународној 

сцени и да је за свој рад добила бројна 

признања у свијету. 

     „Поносан сам што сам на челу овакве 

полиције“, рекао је министар Јовичић и 

поновио да је МУП Српске израстао у једну 

веома професионалну институцију, те да се 

увијек налази уз своје грађане. 

     Посебну захвалност за присуство академији, 

министар Јовичић је упутио предсједнику 

Српске Милораду Додику, министрима, а 

велику захвалност и хору „Србадија“, Оркестру 

хармоника из Угљевика, те Слободану Тркуљи 

на концерту који је одржао. 
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Студенти ВШУП даривали крв 

 

     Данас, 18. 11. 2014, поводом обиљежавања 

крсне славе Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске Светог архангела 

Михаила, студенти Високе школе 

унутрашњих послова Бањалука и радници 

Управе за полицијско образовање, у Заводу за 

трансфузију крви у Бањалуци, учествовали су 

у акцији добровољног давања крви. 

      Иако се одржава поводом обиљежавања 

крсне славе, ово није једина акција 

добровољног давања крви у току године, већ 

се студенти, заједно са радницима Управе, 

појединачно и организовано одазивају на 

сличне хуманитарне акције и у другим 

приликама. 

     Значај даривања крви је општепознат, 

међутим, студенти ВШУП на овај начин 

исказују, с једне стране, свијест о хуманости 

као важном сегменту њиховог будућег 

позива, док, с друге стране, на овај начин 

учествују и у друштвеним активностима ван 

својих редовних послова и задатака, што 

свакако чини и социјалну функцију полиције. 

 

     О изграђеној свијести студената ВШУП о 

хуманости довољно говори чињеница да их је 

у акцији добровољног давања крви 

учествовало око 50. 

     Начелник Управе за полицијско 

образовање Миле Шикман је обишао 

студенте у Заводу, приликом чега је истакао 

да је на њих изузетно поносан јер су се у 

великом броју одазвали овој активности и 

тиме показали своју личну хуману страну, 

али и хуману страну будуће професије. 

     О хуманости наших студената свједочи и 

то што су након даривања крви, пакетиће с 

храном, соковима и слаткишима који се 

дијеле даваоцима након даривања крви у 

Заводу, однијели и подијелили малишанима 

Дома за незбринуту дјецу “Рада 

Врањешевић“ у Бањалуци. 

 

Промоција дипломираних студената 

ВШУП 

 

     Дана 21. 11. 2014. године у просторијама 

Управе за полицијско образовање, а поводом 

Дана Високе школе унутрашњих послова и 

Крсне славе Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске, одржана је 

свечана промоција дипломираних правника 

унутрашњих послова и обиљежено 

деветнаест година постојања Високе школе 

унутрашњих послова. 

     Централној свечаности обиљежавања Дана 

школе и промоцији дипломираних студената 

присуствовали су предсједница Владе 

Републике Српске Жељка Цвијановић, 

министар унутрашњих послова Радислав 

Јовичић, директор полиције Гојко Васић, 

проректор за међународну сарадњу 
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Универзитета у Бањалуци Валерија Шаула, 

професори и сарадници Високе школе 

унутрашњих послова, дипломирани студенти, 

као и други гости. 

     На свечаности су промовисанa 92 

дипломирана студента. Промовисани су 

дипломирани правници унутрашњих послова 

криминалистичког усмјерења, дипломирани 

правници унутрашњих послова полицијског 

усмјерења и дипломирани правници 

унутрашњих послова који су школовање 

завршили по правилима Болоњског процеса. 

     Проглашена су и три најбоља студента. 

Прва у рангу је Даница Гњатовић (просјечна 

оцјена 9,52), затим Тања Васић (просјечна 

оцјена 9,36) и Милица Сикимић (просјечна 

оцјена 9,21). Министар унутрашњих послова 

Радислав Јовичић најбољим студентима је 

уручио рјешења о приправничком раду, а 

новчане награде директор полиције Гојко 

Васић. Након проглашења, присутнима се 

обратила прва у рангу, Даница Гњатовић. 

     Програм промоције дипломираних 

студената Високе школе унутрашњих 

послова обогатили су глумци Народног 

позоришта Републике Српске изузетним 

монолозима из драме “Свети Георгије убива 

аждаху“, аутора Душка Ковачевића. 

 

Посјета Управи за полицијско образовање 

учесника скупа “Студенти у сусрет науци“ 

 
     У оквиру 7. научностручног скупа 

“Студенти у сусрет науци“ с међународним 

учешћем, дана 28. 11. 2014. године нашу 

Управу су посјетили студенти учесници скупа. 

Током посјете студенти су упознати с 

организацијом и надлежношћу Управе за 

полицијско образовање и обишли су Музејску 

поставку Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске, Библиотеку Управе, 

Кабинет наоружања, Кабинет криминалистике, 

Криминалистичко-форензичку лабораторију, 

Школску полицијску станицу, Ситуациони 

стан, Просторију за саслушање малољетника и 

Амфитеатар Управе. За допринос у одржавању 

научностручног скупа “Студенти у сусрет 

науци“ с међународним учешћем, 

организациони одбор скупа Високој школи 

унутрашњих послова додијелио је захвалницу. 

 

Традиционално обиљежен рођендан “оца 

криминалистике“ Ханса Гроса 

 

     Дана 26. 12. 2014. у просторијама Управе 

за полицијско образовање у Бањалуци одржан 

је “Час научне криминалистике“ поводом 

обиљежавања рођендана “оца 

криминалистике“ Ханса Гроса. Ово 

подсјећање на знаменитог Гроса је на ВШУП 

постало традиционално – радници Управе, 

други припадници Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске и 

заинтересовани посјетиоци пригодним 

програмом обиљежавају рођендан 

утемељивача савремене криминалистике. 
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     Ове године, програм обиљежавања 

рођендана у Управи се састојао од 

симулације криминалистичких мјера и радњи 

које су извели студенти ВШУП, те пригодних 

реферата наставног особља ВШУП, 

припадника МУП-а РС, као и представника 

других институција. 

     Поред радника Управе и студената Високе 

школе унутрашњих послова, 

„криминалистичком програму“ 

присуствовали су и студенти Факултета 

правних наука Универзитета за пословне 

студије Бањaлука. 

     Програм је отворен симулацијом 

криминалистичке обраде лица мјеста убиства, 

те симулацијом лишења слободе и 

претресања стана осумњиченог, које су 

извели студенти ВШУП у ситуационом стану 

Управе. 

     Након тога, присутни су у кабинету 

криминалистике чули пригодне реферате. 

Начелник Управе Миле Шикман је говорио о 

стању криминалистике у Републици Српској, 

док је предсједник Интернационалне 

асоцијације криминалиста Миле Матијевић 

говорио о улози, значају и доприносу доајена 

криминалистике на нашим просторима 

Владимира Водинелића и његовог двотомног 

уџбеника “Криминалистика“ 

криминалистичком образовању припадника 

полиције. 

 

     Студент ВШУП Јелена Новаковић се 

осврнула на живот и дјело Ханса Гроса, док је 

предсједник Удружења студената ВШУП 

Лука Миладиновић интерпретирао резултате 

анкетирања студената о перцепцији 

криминалистичке едукације на ВШУП. 

     Дарко Јокић, професор криминалистике на 

ВШУП, указао је на поступак и одређене 

смјернице приликом предузимања 

препознавања као истражне радње у пракси 

полиције, док је Александар Миладиновић, 

инспектор за полицијску обуку, представио 

могућности форензичкe 3D симулације у 

криминалистичкој пракси. 

 

 

 


