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ПОСЈЕТЕ ПРЕДСТАВНИКА УПРАВЕ ЗА 

ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

СРОДНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И 

УЧЕШЋЕ НА ЗНАЧАЈНИЈИМ 

СКУПОВИМА 

 

Представници Управе на обиљежавању 40 

година постојања Правног факултета и 55 

година студија права у Бањалуци 
 

   Поводом обиљежавања 40 година постојања 

и 55 година студија права, Правни факултет 

Универзитета у Бањалуци организовао је 6. 

фебруара 2015. свечану академију и 

промоцију магистара, специјалиста и 

дипломираних правника.  

     Свечаности одржаној у препуном 

амфитеатру Факултета присуствовао је 

велики број представника политичког и 

јавног живота Републике Српске, на челу са 

предсједником Српске Милорадом Додиком, 

најугледнији представници академске 

заједнице Републике Српске и правних 

факултета универзитета у региону, 

представници највиших правосудних 

институција и правничких удружења у 

Републици Српској и Босни и Херцеговини, 

те бројни други гости.  

     У име Управе за полицијско образовање 

свечаности су присуствовали начелник Миле 

Шикман, као и наставници и сарадници у 

Високој школи унутрашњих послова. 

     Гостима, као и новопеченим магистрима, 

специјалистима и дипломираним 

правницима, пригодном бесједом обратио се 

декан Витомир Поповић, који је подсјетио да 

је овај факултет пуноправни члан Свјетске 

асоцијације правних факултета са сједиштем 

у Вашингтону, Европске асоцијације правних 

факултета из Мадрида, Међународне 

асоцијације правника из Москве и Свјетске 

асоцијације правника из Њујорка.  

     Поводом обиљежавања два значајна 

јубилеја Правног факултета, честитке је у 

свом обраћању упутио и предсједник 

Републике Српске Милорад Додик.  

     Честитке факултету поводом 40 година 

постојања и 55 година од почетка студија 

права, као и магистрима и дипломираним 

правницима поводом стицања диплома, 

упутио је и предсједник Народне скупштине 

РС Недељко Чубриловић.  

     У име академске заједнице Универзитета у 

Бањалуци честитке Правном факултету 

поводом 40 година успјешног рада упутио је 

ректор Станко Станић. 

     Слика о Правном факултету као 

респектабилној високошколској институцији 

употпуњена је и документарним филмом 

приказаним током свечаности. 

 

Учешће представника Управе на 

међународном научном скупу „Кривична 

дјела против човјечности – нормативно и 

стварно“ 
 

   Начелник Управе за полицијско образовање 

Миле Шикман је 5. фебруара 2015. 

учествовао у раду међународног научног 

скупа под називом „Кривична дјела против 

човјечности – нормативно и стварно“, који је 

одржан на Правном факултету Универзитета 

у Бањалуци. 

     У раду скупа учествовали су еминентни 

домаћи стручњаци, као и колеге из региона, 

бројне судије, тужиоци и адвокати. Између 

осталог, на тему ратних злочина, у нормама и 

у пракси, говорили су проф. Станко 
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Бејатовић, декан Правног факултета у 

Крагујевцу и Милан Шкулић с Правног 

факултета Универзитета у Београду; проф. 

Миодраг Симовић са Правног факултета 

Универзитета у Бањалуци излагао је тему – 

Ратни злочини у одлукама Уставног суда 

Босне и Херцеговине, с посебним освртом на 

злочине против човјечности, док је проф. 

Милан Благојевић, судија Окружног суда у 

Бањој Луци, излагао о теми – Поремећена 

прецедентизација права у пракси Уставног 

суда Босне и Херцеговине.  

     О теми злочини против човјечности 

говорила је проф. Правног факултета 

Универзитета у Бањалуци Иванка Марковић, 

док је проф. Јован Ћирић, директор 

Института за упоредно право из Београда 

излагао о теми – Геноцидна намера. 

     Након уводних излагања отворена је шира 

академска расправа и дискусија о овој 

изузетно актуелној теми, како би се дао 

допринос рјешавању деликатног питања 

какво су кривична дјела против човјечности. 

 

Учешће представника Управе на 

међународном научном скупу “Дани 

Арчибалда Рајса“ 
 

     Начелник Управе за полицијско 

образовање Миле Шикман учествовао је у 

раду петог међународног научног скупа 

„Дани Арчибалда Рајса“ који је одржан на 

Криминалистичко-полицијској академији 3. и 

4. марта 2015.  

     На скупу су своје радове из области права, 

криминалистике, информатике, форензике, 

полицијских и безбједносних наука 

представили професори, научници, 

истраживачи, стручњаци, полицијски и 

државни службеници из 22 земље: Велике 

Британије, Њемачке, Аустрије, Шпаније, 

Португалије, Кине, Русије, Украјине, 

Бјелорусије, Јерменије, Пољске, Словачке, 

Турске, Грчке, Мађарске, Бугарске, 

Словеније, Хрватске, Македоније, Босне и 

Херцеговине, Црне Горе и Србије.  

     Присутнима се у име Криминалистичко-

полицијске академије обратила проф. Драгана 

Коларић, истичући да Академија 

традиционално организује овај међународни 

научни скуп и да се број земаља учесница 

повећава из године у годину. 

     Скупу је присуствовао велики број 

учесника из земље и иностранства. У току два 

дана секцијског рада изложено је 140 радова 

иностраних излагача и аутора из Републике 

Србије, из слиједећих тематских области: 

Криминалистички и кривичноправни аспекти 

расвјетљавања и доказивања кривичних дјела, 

Структура и функционисање полицијске 

организације, Савремене студије 

безбједности, Јачање институција правне 

државе и борба против криминалитета, 

Друштвени, економски и политички токови 

криминала – изражавање, мјерење и анализа, 

Форензичка лингвистика, Сајбер криминал, 

Иновативне технике и опрема у форензичком 

инжењерству.  

     Радови су излагани на енглеском, руском и 

српском језику.  

     Начелник Управе је, поред свечаног, 

учествовао и у радном дијелу конференције. 

 

Учешће представника Управе на округом 

столу “Полиција као сервис грађана и 

изазови за систем образовања у полицији” 
 

     У периоду од 10. до 12. 3. 2015. у хотелу 

“Резиденц” у Милочеру одржан је округли 

сто o теми “Полиција као сервис грађана и 

изазови за систем образовања у полицији”. 

Округли сто реализовала је ЈУ ВСШ 

Полицијска академија у сарадњи са 

међународним партнером, Ханс Зајдел 

фондацијом за Србију и Црну Гору. 

     Учесницима су се пригодним ријечима 

обратили помоћница министра просвјете 

Мубера Курпејовић, помоћница министра за 

људска и мањинска права Бланка Радошевић-
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Маровић, помоћник директора Управе 

полиције Никола Јањушевић, директорица 

Полицијске академије Милица Пајовић и 

руководилац Ханс Зајдел фондације Луц 

Кобер. 

     Учешће у овој активности узели су 

представници Полицијске академије, 

Министарства унутрашњих послова и Управе 

полиције, Центра за стручно образовање, 

Завода за школство, НВО, Савјета за 

грађанску контролу полиције, Управе за 

кадрове, канцеларије Омбудсмана, Центра за 

едукацију носилаца правосудне функције, као 

и регионални излагачи из МУП-а Републике 

Српске, МУП-а Босне и Херцеговине и 

Криминалистичко-полицијске академије.  

     Пошто укључује субјекте из различитих 

сфера образовања полицијских службеника, 

овај округли сто представља јединствену 

прилику да се размијене искуства на тему 

која је од великог значаја за наше друштво: 

однос полицајац-грађанин, као и да се ова 

проблематика сагледа из различитих углова. 

     У име Управе за полицијско образовање 

овом округом столу присуствали су др Миле 

Шикман, начелник Управе и Јелена 

Вигњевић, предавач у Високој школи 

унутрашњих послова. 

 

Учешће представника Управе на 

међународној научностручној 

конференцији у Загребу 
 

     Дана 23. 4. 2015. начелник Управе за 

полицијско образовање Миле Шикман 

учествовао је у раду Међународне 

научностручне конференције под називом 

„Истраживачки дани Високе полицијске 

школе“, која је одржана на Полицијској 

академији у Загребу.  

     Ову IV међународну научностручну 

конференцију организовали су Висока 

полицијска школа и Полицијска академија 

Министарства унутрашњих послова с циљем 

праћења савремених достигнућа у развоју 

струке и размјене добре праксе уз 

учествовање домаћих и страних истраживача.  

     Дводневна конференција намијењена је 

научницима и стручњацима из подучја 

криминалистике, полицијских наука, 

безбједности и сродних дисциплина, али и 

практичарима који својим емпиријским 

истраживањима могу допринијети развоју 

струке. 

    Учеснике Конференције је добродошлицом 

поздравио начелник Полицијске академије 

Желимир Радмиловић. Конференцију је у име 

главног директора полиције отворио његов 

замјеник Дражен Витез. Он је изразио 

задовољство што конференцији присуствују и 

млади полицијски службеници који тек 

ступају на истраживачке путеве, а који ће 

својим радом оплеменити будућност у својим 

земљама и гарантовати даљи напредак 

полицијских наука на националном и 

међународном плану. Замјеник директора 

CEPOL-а Detlef Schroeder изразио је велико 

задовољство и захвалио на части што 

присуствује „Истраживачким данима Високе 

полицијске школе у Загребу“ и што је 

Полицијска академија активни партнер у 

мрежи европских полицијских академија. 

     На Конференцији је изложено преко 60 

научних и стручних радова, међу којима и 

рад нашег начелника Шикмана. 
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Учешће Управе на Сајму за дјецу и 

породицу Бањалука 2015 
 

     Управа за полицијско образовање, Центар 

јавне безбједности Бањалука и Служба 

министра, 16. и 17. 5. 2015. представљали су 

Министарство унутрашњих послова 

Републике Српске на Сајму за дјецу и 

породицу Бањалука 2015, који се по други 

пут одржава у нашем граду. 

     У име Управе на Сајму су учествовали 

студенти Високе школе унутрашњих послова 

Бањалука, који су дјеци и другим 

посјетиоцима представили криминалистичко-

техничка и форензичка средства и методе 

које користи полиција Републике Српске, а 

који се изучавају у току школовања на 

ВШУП-у. 

     Међу неколико штандова наше Управе, 

свакако најпосјећенији су били штанд за 

дактилоскопирање лица, те за изазивање 

невидљивих отисака папиларних линија, а 

посјећени су били и штандови са 

ултраљубичастим свјетлом, апликација за 

фото-робот и др. 

     Садржај активности које су студенти 

представили најмлађој популацији Бањалуке, 

обухватао је: 

- едукацију дјеце о безбједности у 

саобраћају, која је припремљена у сарадњи 

са Ауто-мото савезом Републике Српске; 

- презентације активности МУП-а у циљу 

превенције малољетничке деликвенције; 

злоупотребе опојних дрога, алкохола и 

дуванских производа; вршњачког насиља, 

те злоупотребе Фејсбука и интернета; 

- демонстрацију креирања фото-робота, с 

активним учешћем дјеце у његовој изради; 

- демонстрацију изузимања отисака 

папиларних линија, у чему су малишани 

такође непосредно учествовали; 

- демонстрацију обезбјеђења лица мјеста и 

трагова на лицу мјеста кривичног дјела; 

- изложбу дијела полицијске опреме и 

технике, у оквиру које су дјеци посебно 

били интересантни полицијски службени 

аутомобил и мотоцикл. 

     С обзиром на пажњу која је поклоњена 

нашем штанду, као и на посјећеност, те 

непосредно учешће малишана у 

дактилоскопирању, изазивању отисака, 

креирању фото-робота и другим 

активностима, није претјерано рећи да смо и 

на овој манифестацији, као и на сличним 

претходним, били међу најпосјећенијима. 

     Активностима Управе задовољни су били 

и организатори манифестације, који су 

обећали да ће нас позивати и на наредне 

сличне манифестације које они буду 

приређивали. 

 

Учешће представника Управе на 

годишњој IADLEST конференцији 
 

     У периоду 31. 5 – 3. 6. 2013, начелник 

Управе за полицијско образовање Миле 

Шикман учествовао је на годишњој IADLEST 

конференцији, која је одржана у Сан 

Антонију у Тексасу, Сједињене Америчке 

Државе. Главне теме овогодишње 

конференције биле су: кризни менаџмент, 

управљање ризицима, мјере забране у смислу 

заштите дјеце, проблеми у обукама, анализа 

кривичних дјела – утицај на стандарде и 

обуку, разлике у половима и утицај на процес 
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учења у агенцијама за спровођење закона, 

полицијска интеракција с ментално обољелим 

особама – Канадска перспектива, обука и 

ефикасност лидерства, развијање лидерства у 

полицији, одговорност за обуке и трендови у 

вези с одговорношћу, различит утицај – 

алтернативни начин да се оствари циљ, 

институционализација процедуралне правде: 

приступ агенција за спровођење закона, 

медицинска подршка унутар агенција за 

спровођење закона на начин полицајац за 

полицајца, процедуре за истраге на 

друштвеним медијима, бенефити онлајн 

сертификације обука, „плава“ храброст и 

отпорност – предности концепта ’’Blue 

courage’’, итд.  

     Поред наведеног, уприличено је и 15-ак 

различитих презентација које су обухватале 

најактуелнија питања полицијске обуке, 

стандарда, професионализма и етике, 

заједнички састанак домаћих и међународних 

представника, укључујући састанак са 

извршним одбором IADLEST асоцијације, 

као и неколико округлих столова (проблеми у 

обукама, практични проблеми, тактички 

проблеми) и панел дискусија, од којих се 

посебно издваја међународни округли сто. 

     Начелник Управе посебно је учествовао у 

раду међународног округлог стола на којем 

су били активни домаћи представници 

IADLEST-а и међународни учесници, те су 

разматрана питања од значаја за међународну 

сарадњу у области полицијског образовања, 

обуке и усавршавања. Овај округли сто био је 

прилика да се учесници упознају са 

стандарима полицијске обуке у другим 

земљама, размијене искуства и идеје, те 

упореде напредак својих академија. 

Представнци IADLEST-а изразили су своју 

опредијељеност за јачање ове врсте сарадње 

са партнерима из других земаља. 

     IADLEST (International Association of 

Directors of Law Enforcement – Standard & 

Training) је међународно удружење 

директора за стандарде провођења закона и 

обуке, које се бави обуком менаџера и 

руководилаца у полицији у циљу унапређења 

јавне безбједности. Поред тога, IADLEST 

организује годишње конфренције посвећене 

стандардима и обуци у полицији. IADLEST 

служи као национални форум за стандарде 

полицајаца и агенција за полицијску обуку, 

одбора и комисија, као и за обуку широм 

полицијских академијама у Сједињеним 

Америчким Државама. 

     Учешће на IADLEST конференцији 

омогућио је програм ICITAP-a у БиХ. 

 

ПОСЈЕТЕ СТРАНИХ ДИПЛОМАТА, 

ФУНКЦИОНЕРА И ПРЕДСТАВНИКА 

СРОДНИХ ИНСТИТУЦИЈА УПРАВИ ЗА 

ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Посјета представника  

МУП-а Црне Горе Управи 
 

     Дана 3. 3. 2015. Управу за полицијско 

образовање посјетили су представници 

Специјалне антитерористичке јединице 

МУП-а Црне Горе с циљем упознавања с 

процесом селекције и искуствима у обуци 

припадника основне полицијске обуке за 

припаднике Специјалне јединице полиције 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске у Јединици за основну 

обуку – Полицијској академији Бањалука. 

     Током посјете, припадницима МУП-а 

Црне Горе су представљене активности 

Јединице за основну обуку – Полицијске 

академије у процесу селекције и обуке кадета 
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основне полицијске обуке за припаднике 

Специјалне јединице полиције, којом 

приликом је указано да је перцепција потребе 

за обуком овог начина потекла управо од 

Специјалне јединице полиције МУП-а РС. 

Приликом представљања процеса селекције 

посебно су апострофирани критерији 

моторичких способности и провјера 

психофизичке издржљивости у екстремним 

ситуацијама. 

     Припадници МУП-а Црне Горе исказали 

су задовољство посјетом, посебно 

похваливши модалитет обуке будућих 

припадника СЈП МУП-а РС и нагласивши 

потребу МУП-а Црне Горе за обуком сличног 

модалитета, поготово с обзиром на позитивна 

искуства пренесена колегама у Црној Гори. 

 

СЕМИНАРИ 

 

Семинар  

“Тактике испитивања осумњиченог“ за 

полицијске службенике ЦЈБ Бањалука  
 

     Дана 10. и 11. 2. 2015, у просторијама 

Управе за полицијско образовање одржан је 

семинар “Тактике испитивања осумњиченог“ 

за полицијске службенике ЦЈБ Бања Лука. 

     Циљ семинара јесте стручно усавршавање 

полицијских службеника Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске за 

законито, правилно и ефикасно предузимање 

криминалистичке обраде осумњиченог, а 

поготово испитивања осумњиченог као 

истражне радње у оквиру криминалистичке 

обраде, те у примјени најефикаснијих метода 

предузимања ове истражне радње. 

     У току семинара, полазници су се 

упознали с нормативним аспектом поступка с 

осумњиченим, као и са кривичнопроцесним 

основом испитивања осумњиченог као 

истражне радње, с интерним процедурама 

поступања с осумњиченим лицем у току 

криминалистичке обраде, превасходно с 

осумњиченим који је лишен слободе, као и с 

начинима (тактикама) испитивања 

осумњиченог, те начинима документовања 

исказа осумњиченог, као и поступком по 

добијеном исказу. Из наведеног је видљиво 

да се садржај семинара односи на поступање 

и униформисане и криминалистичке 

полиције, те је и разумљиво што су 

полазници били припадници и униформисане 

и криминалистичке полиције полицијских 

станица ЦЈБ Бања Лука. 

     Семинар “Тактике испитивања 

осумњиченог“ први је семинар на ову тему 

који ће Јединица за основну обуку – 

Полицијска академија реализовати у току ове 

године, а планирано је да се исти семинар 

одржи за полицијске службенике сваког 

центра јавне безбједности Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске. 

Такође, наведени семинар је први од више 

десетина семинара који су планирани у току 

ове године. 

 

Семинар  

“Тактике испитивања осумњиченог“ за 

полицијске службенике ЦЈБ Приједор 

 

    Други по реду семинар “Тактике 

испитивања осумњиченог“, у организацији 

Управе за полицијско образовање, 12. и 13. 2. 

2015. одржан је у просторијама ЦЈБ Приједор 

за полицијске службенике овог Центра. 
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     С обзиром на то да су приликом 

реализације семинара у току 2014. код 

полицијских службеника диференцирани 

садржаји за које они сматрају да је обука за 

примјену неопходна полицији, приступило се 

реализацији наведених семинара, те је и 

семинар “Тактика испитивања осумњичених“ 

један од њих. Претходни семинар овог 

садржаја је реализаван за полицијске 

службенике ЦЈБ Бањалука. 

      Циљ овог семинара јесте додатно 

усавршавање и обнова знања полицијских 

службеника Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске у вези са 

криминалистичком обрадом, односно са 

избором, планирањем и реализацијом мјера и 

радњи које улазе у садржај криминалистичке 

обраде, с акцентом на криминалистичкој 

обради осумњиченог и тактикама (методама) 

испитивања осумњиченог, и посебно 

базирањем на тактикама испитивања 

осумњиченог претежним утицањем на разум 

и претежним утицањем на осјећања. 

 

Семинар “Међусобни односи и пословно 

понашање полицијских службеника“ 
 

     Дана 17. 2. 2015, у просторијама ЦЈБ 

Приједор одржан је семинар “Међусобни 

односи и пословно понашање полицијских 

службеника“ за полицијске службенике 

полицијских станица ЦЈБ  Приједор. 

     Циљ семинара је пружање могућност 

полазницима да освјеже стечена и усвоје нова 

знања, вјештине и ставове везане за 

међусобне односе и пословно понашање, 

чиме би се професиналност полицијских 

службеника подигла на виши ниво. 

     У току семинара, полазници су се 

упознали с нормативним аспектом 

међусобних односа запослених у 

Министарству унутрашњих послова. 

Посебаан акценат стављен је на одредбе 

Закона о полицијским службеницима и 

Полицијског етичког кодекса. 

     Семинару је присуствовало 19 

полицијских службеника униформисане 

полиције ПС ЦЈБ Приједор. 

     Семинар “Међусобни односи и пословно 

понашање полицијских службеника“ је први 

семинар о овој теми који ће Јединица за 

основну обуку – Полицијска академија 

реализовати у току ове године, а планирано је 

да се у овој години одрже укупно четири 

семинара. 

 

Семинар “Криминалистичке могућности 

коришћења оперативног листинга“ 
 

     Дана 19. 2. 2015. у Управи за полицијско 

образовање одржан је семинар 

“Криминалистичке могућности коришћења 

оперативног листинга“ за полицијске 

службенике ЦЈБ Бања Лука. Семинару је 

присуствовало 19 криминалистичких 

инспектора из одјељења криминалистичке 

полиције полицијских станица и Сектора 

криминалистичке полиције ЦЈБ Бања Лука. 

      Циљ семинара јесте оспособљавање и 

стручно усавршавање полицијских 

службеника у законитом и 

кривичнопроцесном и криминалистички 

релевантном поступању у коришћењу 

листинга (извјештаја) телекомуникационог 

саобраћаја. Из наведеног произлазе и задаци 

семинара који се односе на упознавање с 

нормативним аспектом коришћења 
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телекомуникационог листинга, с процедуром 

захтијевања, просљеђивања, одобрења, 

добијања и коришћења телекомуникационог 

листинга, као и с кривичнопроцесним и 

криминалистичким могућностима коришћења 

(оперативног) листинга у оперативном раду 

полиције, као и приликом прикупљања 

доказног материјала у истрази или након 

истраге. Из наведеног је видљиво да се задаци 

семинара односе и на истражну радњу 

(наредба оператеру телекомуникација), као и 

на оперативно-тактичку мјеру, односно 

методу (оперативни листинг). 

     Семинар овог садржаја реализован за 

припаднике ЦЈБ Бањалука први је реализован 

у току ове године, а планирано је да се одржи 

за припаднике свих ЦЈБ Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске, с 

обзиром на исказану потребу за додатном 

едукацијом полиције из ове области. 

 

Семинар “Употреба силе“ 
 

     Дана 25. и 26. 2. 2015. у просторијама 

Управе за полицијско образовање одржан је 

семинар о теми „Употреба силе“ за 

полицијске службенике полицијских станица 

ЦЈБ Бањалука.  

     Циљ семинара је био да се пружи 

могућност полазницима да освјеже стечена и 

усвоје нова знања, вјештине и ставове у вези 

с употребом силе, чиме ће се ефикасност и 

квалитет рада полицијских службеника 

подићи на виши ниво.  

     Посебан нагласак у реализацији семинара 

био је на међународним стандардима у 

употреби силе као и поступку извјештавања о 

употријебљеној сили. Семинар су 

реализовали инспектор за полицијску обуку 

Ранко Лужајић, инспектор координатор за 

основну обуку Зоран Јовановић и начелник 

Инспектората за унутрашњу контролу 

Славиша Врећо.  

     Семинар су похађала 23 полицијска 

службеника униформисане полиције, од којих 

4 руководна радника. 

 

Одржан семинар “Спречавање насиља у 

породици или породичној заједници“ 
 

     У складу с Каталогом обука на терену за 

2015. годину, у периоду од 3. 3. 2014. до 4. 3. 

2015. у просторијама Управе за полицијско 

образовање, Јединица за основну обуку – 

Полицијска академија је за 24 полицијска 

службеника ЦЈБ Бањалука реализовала 

семинар под називом “Спречавање насиља у 

породици или породичној заједници“. 

     Циљ семинара је пружити могућност 

полазницима да освјеже стечена и усвоје нова 

знања, вјештине и ставове о спречавању 

насиља у породици или породичној 

заједници, чиме ће се ефикасност и квалитет 

рада полицијских службеника подићи на 

виши ниво. 

     Током семинара полазници су имали 

могућност да: 

- обнове стечена и усвоје нова знања у вези 

с примјеном „Закона о заштити од насиља 

у породици“ и 

- на основу показаног сценарија сачине 

потребна писмена ради документовања 

насиља у породици. 

     Настава на семинару је реализована у 2 

наставна дана или 12 (дванаест) наставних 

часова. Од тога су 2 или 14,29% часова били 

теоријска настава, а 12 или 85,71% часова 

практична обука. 

     Практична обука полазника обухвата два 

сегмента, а то су: 
- Групни рад полазника на показаном сценарију. 

Задатак полазника је да сачине потребна 

писмена ради документовања радње насиља у 

породици или породичној заједници и 

- Анализа сачињених писмена на 

документовању радње насиља у породици или 

породичној заједници. 
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     У реализацији семинара активно је 

учествовао представник Центра за социјални 

рад Бањалука који је презентовао 

надлежност, мјесто и улогу Центра за 

социјални рад у спречавању и сузбијања 

насиља у породици, и судија Основног суда – 

прекршајно одјељење Бањалука, који је 

презентовао мјесто и улогу суда као субјекта 

заштите у спречавању и сузбијању насиља у 

породици. 

 

Одржан семинар “Криминалистичке 

могућности коришћења оперативног 

листинга“ за полицијске службенике ЦЈБ 

Приједор 
 

     Дана 6. 3. 2015. у ЦЈБ Приједор одржан је 

семинар “Криминалистичке могућности 

коришћења оперативног листинга“ за 

полицијске службенике ЦЈБ Приједор. 

Семинару је присуствовало 20 полицијских 

службеника организационих јединица ЦЈБ 

Приједор. 

     Семинар овог садржаја је други семинар 

који је у току ове године реализован за 

припаднике Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске, а у наредном 

периоду је планирано да се овај семинар 

одржи за припаднике свих осталих ЦЈБ 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске, пошто су исказане 

потребе за додатном едукацијом полиције из 

ове области. 

      Циљ семинара јесте додатна едукација 

полицијских службеника, превасходно 

криминалистичке полиције, у 

кривичнопроцесном и криминалистички 

релевантном поступању приликом 

коришћења листинга (извјештаја) 

телекомуникационог саобраћаја.  

     Из наведеног произлазе и задаци семинара 

који се односе на упознавање с нормативним 

аспектом коришћења телекомуникационог 

листинга, с процедуром захтијевања, 

просљеђивања, одобрења, добијања и 

коришћења телекомуникационог листинга, 

као и са кривичнопроцесним и 

криминалистичким могућностима коришћења 

(оперативног) листинга у оперативном раду 

полиције, као и приликом прикупљања 

доказног материјала у истрази или након 

истраге. Другим ријечима, акценат семинара 

је на кривичнопроцесном аспекту реализације 

истражне радње наредба оператеру 

телекомуникација, као и на реализацији и 

оперативном коришћењу резултата 

оперативно-тактичке методе рада по 

добијеном листингу телекомуникационог 

саобраћаја. 

 

Одржан семинар “Употреба силе“ за 

полицијске службенике ЦЈБ Приједор 
 

    Десетог и једанаестог марта 2015. Јединица 

за основну обуку – Полицијска академија, 

одржала је за 24 полицијска службеника ЦЈБ 

Приједор – у просторијама Центра – семинар 

под називом “Употреба силе“. 

     Полазници семинара су били полицијски 

службеници од чина полицајац до чина виши 

наредник, као и одређени број руководних 

радника ПС из ЦЈБ Приједор. 

      У извођењу семинара је учествовала и 

Јединица за професионалне стандарде. 
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     Циљ семинара је пружање могућности 

полазницима да освјеже стечена и усвоје нова 

знања, вјештине и ставове у вези с употребом 

силе, чиме ће се ефикасност и квалитет рада 

полицијских службеника подићи на виши 

ниво. 

     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, нарочито кроз активно 

учешће у његовој реализацији. 

 

Семинар “Улога саобраћајне полиције у 

спречавању криминалитета“ 
 

     У периоду од 24. до 26. 3. 2015. у Управи 

за полицијско образовање одржан је семинар 

“Улога саобраћајне полиције у спречавању 

криминалитета“ за 19 полицијских 

службеника ЦЈБ Бањалука. 

     Семинар овог садржаја први је семинар 

који је у току ове године реализован за 

припаднике Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске, а планирано је да 

се одржи и за припаднике свих осталих 

центара јавне безбједности Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске, с 

обзиром на потребу додатне едукације 

полиције из ове области. 

     Циљ семинара је додатна едукација 

полицијских службеника, превасходно 

припадника полицијских станица за 

безбједност саобраћаја, у примјени појединих 

мјера и радњи с циљем откривања кривичних 

дјела и учинилаца. Из наведеног произлазе и 

задаци семинара, који се односе на: 

упознавање с оперативно-тактичким мјерама 

и радњама којимa саобраћајна полиција 

ефикасно открива кривична дјела и њихове 

учиниоце; упознавање с нормативним 

основом предузимања наведених радњи и 

њихова примјена у складу са законом како би 

добили ваљан судски епилог; упознавање с 

индикаторима за препознавање уживалаца 

опојних дрога у саобраћају; диференцијацију 

између прегледа возила, као оперативно-

тактичке радње, и претресања возила, као 

истражне радње; документовање наведених 

мјера и радњи у складу са законом, те њихова 

ефикасна примјена у конкретној ситуацији 

кроз практичан рад. 

 

Одржан семинар “Употреба силе“ за 

полицијске службенике ЦЈБ Добој 
 

     Петнаестог и шеснестог априла 2015, у 

просторијама ЦЈБ Добој, Јединица за основну 

обуку – Полицијска академија је за 24 

полицијска службеника из ПС Добој 1, ПС 

Добој 2, ПС Теслић, ПС Модрича, ПС 

Дервента, ПС Шамац, ПС Пелагићево, ПС 

Петрово и ПС Брод 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 наведених ПС из ЦЈБ Добој. 

 

Семинар “Криминалистичке могућности 

коришћења оперативног листинга“ 
 

     Дана 17. 4. 2015, у ЦЈБ Добој одржан је 

семинар “Криминалистичке могућности 

коришћења оперативног листинга“ за 

полицијске службенике ЦЈБ Добој. Семинару 

је присуствовало 20 полицијских службеника 

из организационих јединица ЦЈБ Добој. 

     Семинар овог садржаја је трећи семинар 

који је у току ове године реализован за 

припаднике Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске, а планирано је да 

се одржи и за припаднике преосталих ЦЈБ 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске с обзиром на исказивање 

потребе за додатном едукацијом полиције из 

ове области. 
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     Циљ семинара јесте додатна едукација 

полицијских службеника, превасходно 

припадника криминалистичке полиције, у 

кривичнопроцесном и криминалистички 

релевантном поступању приликом 

коришћења листинга (извјештаја) 

телекомуникационог саобраћаја. 

 

Семинар “Тактике испитивања 

осумњиченог“ у ЦЈБ Бијељина 
 

     Трећи по реду семинар под називом 

“Тактике испитивања осумњиченог“, у 

организацији Управе за полицијско 

образовање, у периоду 11–13. 5. 2015. одржан 

је у просторијама ЦЈБ Бијељина за 

полицијске службенике овог Центра. 

    С обзиром на то да се приликом 

реализације овог семинара испоставило да 

постоји потреба продужења трајања 

семинара, семинар је продужен са два на три 

дана и овај у Бијељини је био први у 

тродневном трајању. Садржајност и 

свеобухватност семинара, као и 

заинтересованост и задовољство полазника, 

семинаром свакако су показатељи 

релевантности семинара, као и садржаја који 

је обухваћен наставним планом и програмом. 

Семинар овог садржаја је претходно 

реализoван за полицијске службенике ЦЈБ 

Приједор, а прије тога за полицијске 

службенике ЦЈБ Бања Лука. 

     Циљ семинара јесте додатно усавршавање 

и обнова знања полицијских службеника 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске у вези са 

криминалистичком обрадом, односно са 

избором, планирањем и реализацијом радњи 

и мјера које улазе у садржај криминалистичке 

обраде, с акцентом на криминалистичкој 

обради осумњиченог и на тактике (методе) 

испитивања осумњиченог, посебно тактике 

испитивања осумњиченог претежним 

утицањем на разум и претежним утицањем на 

осјећања. 

 

Семинар “Спречавање насиља у породици 

или породичној заједници“ 
 

     У складу с Каталогом обука на терену за 

2015, у периоду 14–15. 5. 2015, у 

просторијама ЦЈБ Добој, за 20 полицијских 

службеника овог центра реализован је 

семинар под називом “Спречавање насиља у 

породици или породичној заједници“. 

     Циљ семинара је пружити могућност 

полазницима да освјеже стечена и усвоје нова 

знања, вјештине и ставове у вези са 

спречавањем насиља у породици или 

породичној заједници, чиме ће се ефикасност 

и квалитет рада полицијских службеника 

подићи на виши ниво  

     Током семинара полазници су имали 

могућност да: обнове стечена усвоје нова 

знања о примјени „Закона о заштити од 
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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 су 2 или 14,29% 

часова теоријска настава, а 12 или 85,71% 

часова практична обука. 

     Практична обука полазника обухвата два 

сегмента, а то су: 

- Групни рад полазника на показаном 

сценарију. Задатак полазника је да сачине 

потребна писмена ради документовања 

радње насиља у породици или породичној 

заједници и 

- Анализа сачињених писмена на 

документовању радње насиља у породици 

или породичној заједници. 

     У реализацији семинара активно је 

учествовао и судија Основног суда-

прекршајно одјељење Добој који је 

презентовао мјесту и улогу суда као субјекта 

заштите у спречавању и сузбијању насиља у 

породици. 

 

Семинар “Контрола маса – обука за 

инструкторе“ 

 

     Дана 18. 5. 2015, у Управи за полицијско 

образовање почео је семинар “Контрола маса 

– обука за инструкторе“, који је трајао до 23. 

5. 2015. 

     Семинар је одржан у организацији 

Међународног програма помоћи у 

криминалистичкој обуци Министарства 

правде САД, а по наставном плану и 

програму Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске. 

     Курс су отворили Миле Шикман, начелник 

Управе за полицијско образовање, и John A. 

DeAngelis, извршни савјетник ИЦИТАП-а за 

Министарство унутрашњих послова 

Републике Српске. 

     Семинар је превасходно намијењен 

припадницима Јединица за подршку МУП-а 

РС, али и другим полицијским службеницима 

МУП-а РС. 

     Семинару је присуствовао 31 полицијски 

службеник из ЦЈБ МУП-а РС, као и 

полицијски службеници из Управе за 

полицијско образовање. 

     Циљ семинара јесте да полицијски 

службеници стекну и обнове вјештине које ће 

им помоћи да планирају, организују и изврше 

тактичке операције које укључују грађанске 

немире и нарушавање јавног реда и мира у 

већем обиму. 

   Наведени семинар је инструкторски, будући 

да ће након обуке његови полазници стећи 

вјештине неопходне за обучавање других 

полицијских службеника Министарства. 

 

Семинар  

“Криминалистички аспект Фејсбука“ 

 

     Дана 2. 6. 2015. у ЦЈБ Бијељина је завршен 

дводневни семинар “Криминалистички 

аспект Фејсбука“, који је за полицијске 

службенике овог центра организовала 

Јединица за основну обуку – Полицијска 

академија Бањалука. 

     Семинару је присуствовало десет 

полицијских службеника, док су дијелу 

семинара присуствовали и ученици и 

професори основних школа у Бијељини, с 

обзиром на то да је дио семинара намијењен и 

овој популацији. 

     Циљ семинара је оспособљавање 

полицијских службеника Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске за 

криминалистички релевантно поступање по 

безбједносним инцидентима који се дешавају 

коришћењем друштвене мреже Фејсбук или 

су на одређени начин повезани са овом 

мрежом, као и коришћење Фејсбука као 

“јавног извора“ за прикупљање 

криминалистички релевантних информација. 
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     Током семинара, полазници су упознати с 

безбједносним инцидентима на Фејсбуку, као 

и с могућношћу инкриминације инцидената 

актуелним нормативним оквиром, те с 

могућностима коришћења Фејсбука у 

криминалистичке сврхе. 

    Посебан сегмент семинара односио се на 

програм превенције злоупотребе Фејсбука 

намијењендјеци, малољетницима, 

родитељима и наставном особљу. 

    Реализацијом наведеног семинара, 

Полицијска академија Бањалука настоји да 

прати савремене глобалне трендове едукације 

полиције из ове области, имајући у виду 

квалитативни и квантитативни сегмент 

безбједносних инцидената и других 

негативности на најбројнијој друштвеној 

мрежи на интернету. 

    Перципирајући проблем негативности на 

Фејсбуку, Полицијска академија Бања Лука 

настоји да предуприједи квантитативни 

сегмент криминалитета на Фејсбуку, као и да 

оспособи полицијске службенике да, сходно 

актуелном нормативном оквиру, адекватно, 

правилно и ефикасно реагују на конкретне 

безбједносне инциденте којима су угрожени 

корисници Фејсбука. 

    Усљед наведеног, у току 2015. године, 

планирано је да се овај семинар одржи по 

свим ЦЈБ Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске. 

 

Семинар “Улога саобраћајне полиције у 

спречавању криминалитета“ 

 

     У периоду 3–4. 6. 2015, у Центру јавне 

безбједности Добој одржан је семинар “Улога 

саобраћајне полиције у спречавању 

криминалитета“ за 19 полицијских 

службеника ЦЈБ Добој. 

     Семинар овог садржаја је други који је у 

току ове године реализован за припаднике 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске, а у наредном периоду је 

планирано да се овај семинар одржи за 

припаднике свих центара јавне безбједности 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске с обзиром на истакнуте 

потребе додатне едукације полиције из ове 

области. 

      Циљ семинара јесте додатна едукација 

полицијских службеника, превасходно 

припадника полицијских станица за 

безбједност саобраћаја, у примјени појединих 

мјера и радњи с циљем откривања кривичних 

дјела и учинилаца.  

 

Семинар “Улога саобраћајне полиције у 

спречавању криминалитета“ 

 

      У периоду од 15. до 17. 6. 2015, у Центру 

јавне безбједности Бијељина одржан је 

семинар “Улога саобраћајне полиције у 

спречавању криминалитета“ за 20 

полицијских службеника ЦЈБ Бијељина. 

      Семинар овог садржаја је трећи семинар 

који је у току ове године реализован за 

припаднике Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске, а планирано је да 

се овај пут семинар одржи за припаднике 

свих центара јавне безбједности 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске. 

      Циљ семинара јесте додатна едукација 

полицијских службеника, превасходно 

припадника полицијских станица за 

безбједност саобраћаја, у примјени појединих 

мјера и радњи с циљем откривања кривичних 

дјела и учинилаца. Из наведеног произлазе и 

задаци семинара који се односе на 

упознавање с оперативно-тактичким мјерама 

и радњама којимa саобраћајна полиција 

ефикасно открива кривична дјела и њихове 

учиниоце; упознавање с нормативним 

основом предузимања наведених радњи, 

њихова примјена у складу са законом.... 
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КОНФЕРЕНЦИЈЕ, КУРСЕВИ, 

„ОКРУГЛИ СТОЛОВИ“ И ДРУГИ 

ВИДОВИ ОБУКЕ 

 

Превентивно-едукативно предавање о 

негативностима на Фејсбуку 
 

     Припадници Јединице за основну обуку – 

Полицијске акaдемије Бањалука су 27. 4. 

2015, на захтјев управе Основне школе “Јован 

Јовановић Змај“ из Српца у овој школи 

одржали превентивно-едукативно предавање 

под називом “Заштита ученика од 

негативности на Фејсбуку“. Предавању је 

присуствовало око седамдесет ученика, као и 

дио наставника и другог школског особља. 

     Циљ предавања био је упознавање 

ученичке популације с безбједносним 

ризицима коришћења Фејсбука, али исто тако 

и упознавање са сигурним коришћењем 

Фејсбука као најмасовније и, међу овом 

популацијом свакако најпопуларније 

друштвене мреже. 

     Задатак предавања био је да се ученици 

упознају с већ конкретизованим 

модалитетима безбједносних инцидената на 

интернету, примарно на Фејсбуку, те с 

правилима приватности у циљу безбједног 

коришћења Фејсбука, али и свих других 

услуга на интернету. 

     Примарна сврха предавања била је да се 

ученици упознају с прихватљивим обрасцима 

понашања на Фејсбуку који се 

подразумијевају, прије свега с модалитетима 

заштите и начинима алармирања релевантних 

субјеката због негативних појава у оквиру 

Фејсбук окружења. 

     Током предавања иницирана је дискусија о 

пожељном и обавезном понашању, али и о 

потенцијалним негативностима с којима су се 

ученици сусретали или су чули да су други 

корисници имали непријатна искуства. 

     Стекао се утисак да су ученици били веома 

заинтересовани за тему и задовољни 

предоченим. Истакли су да им је ово свакако 

био користан начин да се упознају с 

превентивним механизмима понашања на 

Фејсбуку, јер других прилика заправо и 

немају. 

     Наведено превентивно - едукативно 

предавање је једно у низу предавања које 

Јединица за основну обуку – Полицијска 

академија Бањалука реализује 

самоиницијативно, као и по захтјеву 

школских институција или других 

заинтересованих субјеката свјесних 

безбједносних ризика и опасности од 

беспоговорног коришћења интернета и 

Фејсбука, у циљу подизања безбједносне 

културе и заштите ученичке популације од 

потенцијалних опасности које вребају на 

интернету и посебно Фејсбуку. 

 

Округли сто о теми “Систем заштите и 

спасавања у Републици Српској“ 
 

     Дана 28. 4. 2015. полазници Високих 

студија безбjедности и одбране из Београда 

посјетили су Министарство унутрашњих 

послова Републике Српске. Тим поводом је у 

просторијама Управе за полицијско 

образовање организован округли сто о теми 

“Систем заштите и спасавања у Републици 

Српској“. 

     Поздравним обраћањем, овај округли сто 

отворио je начелник Управе за полицијско 

образовање Миле Шикман, истичући значај 

његовог одржавања у актуелном тренутку. У 

уводном дијелу, присутне је у име 



  

16 
 

Генералног конзулата Републике Србије у 

Бањалуци поздравио конзул Радослав Илић. 

Учесницима се обратио и Слободан Шкорић, 

савјетник министра унутрашњих послова. 

Господин Шкорић је говорио о тренутном 

стању и начину функционисања система 

заштите и спасавања у Републици Српској, 

наглашавајући да је законски оквир ове 

материје у Републици Српској усаглашен са 

директивама и смјерницама Европске уније у 

вези с овим питањем. 

     Након тога, професор Високе школе 

унутрашњих послова Дарко Паспаљ је 

учесницима презентовао резултате 

научноистраживачког пројекта “Заштита и 

спасавање у неким ванредним ситуацијама, с 

посебним тежиштем на мјесту и улози 

полиције“, који је Висока школа унутрашњих 

послова реализовала током 2013. године. 

     Излагање на округлом столу имао је и 

Весељко Елез, директор Републичке управе 

цивилне заштите. Елез је конкретизовао 

улогу цивилне заштите у ванредним 

ситуацијама, те указао на будуће кораке које 

ће Републичка управа цивилне заштите 

спроводити у циљу адекватне заштите 

Републике Српске и њених грађана од 

природних катастрофа. 

     Начелник Шикман је говорио о улози коју 

има полиција у ванредним ситуацијама, 

наглашавајући њен значај и активности које 

полиција спроводи на заштити живота 

грађана, њихове имовине и свих других 

вриједности Републике Српске. 

    Такође, учесницима се обратио начелник 

Управе за обезбјеђење личности и објеката 

МУП-а РС Борислав Шарић, који је говорио о 

практичним искуствима приликом поступања 

полиције у ванредним ситуацијама. Шарић је 

у свом обраћању указао на конкретне 

активности Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске приликом 

посљедњих поплава које су задесиле дио 

територије Републике Српске. 

    Учесници округлог стола били су 

полазници Високих студија безбjедности и 

одбране, представници Одјељења за 

међународну сарадњу, представници 

Републичке управе цивилне заштите, те 

професори и асистенти с Високе школе 

унутрашњих послова и Јединице за основну 

полицијску обуку – Полицијске академије. 

    Циљ округлог стола био је да се 

учесницима укаже на организацију и 

функционисање система заштите и спасавања 

у Републици Српској, с посебним акцентом 

на ангажовању Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске у ванредним 

ситуацијама изазваним елементарним 

непогодама. 

 

Округли сто “Упоредни модели јавно-

приватног партнерства у обезбјеђењу 

личности и објеката – стање, изазови и 

могућности у БиХ“ 
 

      Дана 21. 5. 2015, у организацији Мисије 

ОСЦЕ-а у БиХ и Високе школе унутрашњих 

послова Бањалука, у административном 

центру Владе Републике Српске одржан је 

округли сто о теми “Упоредни модели јавно-

приватног партнерства у обезбјеђењу 

личности и објеката – стање, изазови и 

могућности у БиХ“. 

     Циљ округлог стола је био представљање 

актуелних нормативних, институционалних, 

организационих, акционих и фактичких 

претпоставки у оквиру којих се одвија 

кохабитација јавног и приватног сектора 

безбједности у обезбјеђењу личности и 

објеката. Такође, циљ округлог стола је био и 

диференцирање одређених практичних 

проблема и нормативних недоумица на које 

наилазе припадници јавног и приватног 

сектора безбједности приликом вршења 

послова из властите надлежности. 

     Округли сто је отворио Миле Шикман, 

начелник Управе за полицијско образовање, а 
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присутнима су се обратили Гојко Васић, 

директор полиције Републике Српске, и John 

Martin, шеф Канцеларије за војнополитичка 

питања Мисије ОСЦЕ-а у БиХ.  

      Модератор округлог стола је био Стево 

Иветић, помоћник директора Високе школе 

унутрашњих послова Бањалука. 

     Учесници округлог стола су били 

представници Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске, Министарства 

унутрашњих послова Федерације БиХ, 

Дирекције за координацију полицијских 

тијела БиХ, Агенције за школовање и стручно 

усавршавање кадрова БиХ, Полиције Брчко 

Дистрикта и других полицијских агенција.  

     Поред полицијских службеника, округлом 

столу су присуствовали и представници 

приватног сектора безбједности, попут 

представника агенција за обезбјеђење 

личности и објеката “Сектор Секјурити“, 

“Бонд“ и “Бимал“, као и представници 

субјеката који користе услуге приватног 

сектора безбједности, попут представника 

компаније “Мтел“, ЈП ХТ, Службе за 

заједничке послове Владе Републике 

Српске…  

     Такође, округлом столу су присуствовали 

представници академске заједице из 

Бањалуке и Сарајева. 
 

 

Реализована обука “Контрола маса“ 
 

     Припадници Специјалне јединице 

полиције и Јединице за подршку 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске извели су 23. 5. 2015. у 

Залужанима код Бањалуке показну вјежбу на 

којој су демонстрирали знања и вјештине 

стечене у обуци „Контрола маса“, која је 

претходне седмице реализована у Управи за 

полицијско образовање. 

     Директор Полиције Републике Српске 

Гојко Васић рекао је да је задатак обуке 

оспособљавање полиције за успјешно 

супротстављање онима који у већем обиму 

нарушавају јавни ред и мир, без обзира да ли 

је ријеч о спортским или другим окупљањима 

која могу имати за посљедицу уништавање 

имовине или угрожавање безбједности 

грађана. 

     Он је додао да је кроз ову обуку 31 

припадник полиције обучаван за контролу 

маса и разбијање незаконито окупљених 

јавних скупова, а да су им знања пренијела 

четири инструктора која су раније прошла 

обуку. 

     Начелник Управе за полицијско 

образовање Миле Шикман рекао је да је ријеч 

о инструкторској обуци, те да висок степен 

обучености и оспособљености може 

гарантовати безбједност људи и имовине. 

     „Имамо 35 обучених инструктора који ће 

даље вршити обуку за друге полицијске 

службенике. Организујемо више од 100 

курсева и семинара током године, а у прва 

четири мјесеца ове године реализовали смо 

26 курсева и обука кроз које је прошло 530 

полицијских службеника, од којих је 140 

руководних радника из различитих области 

полицијског рада“, навео је начелник 

Шикман. 

     Обукa „Контрола маса“ је реализована уз 

подршку Међународног програма помоћи у 

криминалистичкој обуци Министарства 

правде САД (USDOJ/ICITAP). 
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Реализација пројекта “Заштита дјевојчица 

основношколског узраста од сексуалног 

искоришћавања на интернету“ 
  

     Мрежа жена Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске, уз подршку 

FIGAP пројекта, у току школске 2014/2015. 

покренула је пројекат “Заштита дјевојчица 

основношколског узраста од сексуалног 

искоришћавања на интернету“.  

     Циљ пројекта је упознавање ове 

популације с безбједносним ризицима 

коришћења интернета и многобројних 

сервиса на интернету, у првом реду 

упознавање са сигурним коришћењем 

Фејсбука као најмасовније и међу овом 

популацијом свакако најпопуларније 

друштвене мреже.  

      Мрежа жена Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске препознала је 

ученице петог и шестог разреда основних 

школа као најугроженију популацију 

корисника Фејсбука од потенцијалног 

сексуалног искоришћавања, због чега је 

пројекат упућен примарно на њих. 

      Прва фаза пројекта је реализована у току 

првог, а друга у току другог полугодишта. 

Друга се односи на едукативно-превентивна 

предавања о теми пројекта по основним 

школама у Бањалуци и Приједору.  

      Задатак предавања јесте да се ученице 

упознају с већ конкретизованим 

модалитетима сексуалног врбовања и 

искоришћавања дјевојчица на интернету, 

примарно на Фејсбуку, те упознавање са 

правилима приватности у циљу безбједног 

коришћења и Фејсбука и свих других услуга 

на интернету.  

      Такође, примарна сврха предавања јесте 

да се дјевојчице овог узраста упознају с 

прихватљивим и подразумијеваним 

обрасцима понашања на Фејсбуку, примарно 

са модалитетима заштите и начинима 

алармирања релевантних субјеката због 

негативних појава у оквиру Фејсбук 

окружења.  

     Током предавања, код ученица се иницира 

дискусија о пожељном и подразумијеваном 

понашању, тј. његовој неопходности, али 

такође и о потенцијалним негативностима са 

којима су се сусретале или су чуле да су 

други корисници имали непријатна искуства. 

     Током другог полугодишта школске 

2014/2015. године наведена предавања су 

одржана у Основној школи “Ћирило и 

Методије“ у Трнопољу у Приједору, као и у 

Основној школи “Петар Кочић“ у Приједору, 

док се тренутно предавања одржавају у 

Основној школи “Свети Сава“ у Бањалуци.  

     Током овог полугодишта предавања ће се 

наставити и у другим основним школама на 

подручју Бањалуке и Приједора.  

     Ученице су показале да су заинтересоване 

за тему и задовољне предавањем, истичући да 

им је ово једини и, и те како користан начин 

да се упознају с превентивним механизмима 

понашања на Фејсбуку. 

       У реализацији пројекта учествовали су и 

припадници Управе за полицијско 

образовање. 

 

Реализација радионице о теми  

„Помоћ особама с инвалидитетом“ 
 

      У склопу обиљежавања Дана полиције 

реализована је и радионица о теми „Помоћ 

особама с инвалидитетом“ за студенте Високе 

школе унутрашњих послова у сарадњи са 

Заводом за физикалну медицину и 

рехабилитацију др Мирослав Зотовић. 

     Студентима су показана разноврсна 

помагала-средства за кретање (инвалидска 

колица и др.), да би научили како да помогну 

инвалидима приликом трансфера и 

транспорта, као и приликом савладавања 

архитектонских баријера. 

     Постављени циљ и задаци су у потпуности 

остварени, на задовољство домаћина и уз 

одушевљење ученика оним што су видјели. 
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ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ 

 

Десет година часописа  

“Безбједност – полиција – грађани“ 

      

     Поводом десет година од објављивања 

првог броја часописа Министарства 

унутрашњих послова Безбједност, полиција, 

грађани, дана 2. 4. 2015, с почетком у 12.00 

часова, на Високој школи унутрашњих 

послова одржана је промоција Библиографије 

и Часописа “Безбједност, полиција, грађани“, 

број 1–2/15. 

      Промоцији су присуствовали министар 

унутрашњих послова Драган Лукач, директор 

полиције Гојко Васић, начелник Управе за 

полицијско образовање Миле Шикман, 

главни и одговорни уредници часописа 

„Безбједност, полиција, грађани“ у периоду 

2005–2014, као и аутори радова објављених у 

посљедњем двоброју. 

     Након поздравних говора министра 

унутрашњих послова и начелника Управе за 

полицијско образовање, говорило се о 

почецима и фазама развоја Часописа, те 

значају и важности Часописа за развој 

Министарства унутрашњих послова и Високе 

школе унутрашњих послова. 

     У часопису Безбједност, полиција, грађани 

до сада је објављен 351 чланак из области 

безбједносних, полицијских, 

криминалистичких, правних, 

општеобразовних и других наука на више од 

4.500 страница текста. 

     Чланке објављују истакнути стручњаци из 

ових области – како из земље тако и из 

иностранства. 

      Овом приликом истакнути су и даљи 

правци развоја и унапређења Часописа и 

јасно опредјељење да се предузму све 

потребне активности чијом реализацијом би 

се часопис Безбједност, полиција, грађани 

сврстао у ред часописа прве категорије који 

се налазе на Ранг-листи категорисаних 

научних часописа Републике Српске. 

      У посљедњем двоброју Часописа 

објављено је укупно 25 научних и стручних 

чланака, те један превод из стране литературе 

и један приказ, а сви чланци су овом 

приликом представљени. 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

 

Посјета студената ВШУП Основном суду 

Бањалука 
 

     За студенте друге године Високе школе 

унутрашњих послова је од 15. јануара 2015. 

до краја семестра у оквиру предмета 

Прекршајно право организована посјета 

Прекршајном одјељењу Основног суда у 

Бањалуци. 

     Циљ посјете био је да се студенти 

практично упознају с током прекршајног 

поступка, тако што су на конкретним 

примјерима могли да виде на који начин се 

спроводи суђење на претресу.  

      Упознали су се с начином заказивања 

претреса, с правима и обавезама како 

окривљеног и оштећеног, тако и овлаштеног 

органа, поступком у случају пропуштања, те 

самим током претреса. 

     Студенти су присуствовали претресима за 

прекршаје из области јавног реда и мира, 

области заштите здравља, те области 

саобраћајних и фискалних прекршаја. 
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Одржане Полицијске спортске игре – 

Полицијада 2015 

 

     Министарство унутрашњих послова 

Републике Српске поводом 4. априла, Дана 

полиције, организовало је у Бањалуци 

„Полицијаду 2015″, на којој је у пет 

спортских дисциплина учествовало 345 

полицијских службеника у преко 70 

спортских екипа. 

     Замјеник директора Полиције Републике 

Српске Дарко Ћулум оцијенио је да су 

полицијске игре прошле у духу спорта и фер-

плеја. 

     Такмичење се одвијало у пет дисциплина – 

стрељаштво, мали фудбал, џудо, одбојка и 

крос. 

     Представница Синдиката радника 

унутрашњих послова Аница Јондић истакла 

је значај оваквих дешавања – када полицајци, 

чији је посао ризичан и опасан, нађу времена 

да се посвете и неким другим активностима. 

     „Учешће у „Полицијади“ добар је повод да 

се полицијски службеници сретну, такмиче и 

друже изван пословних обавеза, што је 

првенствени циљ организовања оваквих 

манифестација, без обзира на такмичарске 

резултате“, истакла је Јондићева. 

     Начелник Управе за полицијско 

образовање Миле Шикман рекао је да је ове 

године такмичење било знатно квалитетније 

него претходне, како у погледу броја 

учесника, тако и у погледу његовог садржаја. 

    „Овим такмичењима желимо промовисати 

и спортску културу у Министарству 

унутрашњих послова, као битан сегмент ове 

дјелатности. Заступљене су традиционалне 

дисциплине, којима се већина полицајаца 

бави и рекреативно“, истакао је Шикман и 

додао да је „физичка активност од великог 

значаја за полицијску професију“. 

     На такмичењу су учествовали 

представници свих основних организационих 

јединица МУП-а РС. 

     Након окончања такмичења, у Управи за 

полицијско образовање су проглашене 

најбоље екипе и такмичари, те додијељене 

награде. Првопласирана је била екипа ЦЈБ 

Бијељина, другопласирана екипа ЦЈБ 

Бањалука, а треће мјесто је припало 

студентима Високе школе унутрашњих 

послова Бањалука, док је четврто мјесто 

припало екипи ЦЈБ Источно Сарајево. 

 

Расписан Конкурс за упис кадета V класе 

основне полицијске обуке за припаднике 

СЈП на Полицијској академији 
 

     Дана 1. 4. 2015. расписан је Конкурс за 

упис кадета V класе основне полицијске 

обуке за припаднике Специјалне јединице 

полиције у Јединици за основну обуку – 

Полицијској академији Бањалука. 

     Конкурс је објављен у “Гласу Српске“, на 

огласним таблама полицијских станица 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске, као и на овој страници. 

     У наведену класу ће се примити 35 кадета 

у складу са Правилником о поступку 

селекције и избору кандидата за кадете 

основне полицијске обуке за припаднике 

Специјалне јединице полиције МУП-а РС 

који је објављен у Службеном гласнику 

Републике Српске број 22 дана 23. 3. 2015. 

     Све остале информације заинтересовани 

кандидати су могли добити на интернет 

страници Управе за полицијско образовање 

(www.education.muprs.org) и у Јединици за 
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основну обуку – Полицијској академији, као 

и путем телефона бр. 051/333-651 и 051/333-

606. 

 

Акција добровољног давања крви 

 

     Поводом обиљежавања 4. априла, Дана 

полиције Републике Српске, припадници 

Управе за полицијско образовање су 1. 

априла добровољно давали крв у Заводу за 

трансфузију крви у Бањалуци. 

     У дводневну акцију укључило се неколико 

припадника Управе, изражавајући на тај 

начин не само висок степен 

професионализма, него и хумани аспект 

полицијске професије. Ова традиционална 

акција коју поводом обиљежавања Дана 

полиције организује Министарство 

унутрашњих послова Републике Српске 

засигурно је повећала залихе крви у заводима 

за трансфузију, те на тај начин допринијела 

спасавању живота наших суграђана. 

     С обзиром на чињеницу да су неки 

радници Управе, иначе редовни даваоци 

крви, у претходном четворомјесечном 

периоду већ давали крв, овај пут нису могли 

учествовати у акцији. Они ће, како кажу, то 

учинити одмах пошто им буде дозвољено. 

     И студенти Високе школе унутрашњих 

послова Бањалука су познати по учешћу у 

овој хуманој акцији, међутим, ни они нису 

били обухваћени овај пут, већ ће, како је 

договорено са руководством Завода, крв 

даривати почетком љетњег периода када је 

потреба за залихама крви много израженија. 

 

 

Дан отворених врата  

Управе за полицијско образовање 

 

     У склопу обиљежавања Дана полиције 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске, 1. 4. 2015. у Управи за 

полицијско образовање реализована је 

манифестација Дан отворених врата.  

     Гости Управе била су дјеца из: 

- Вртића „Пчелица“; 

- О. Ш. „Георги Стојков Раковски“, један 

први разред; 

- О. Ш. „Свети Сава“, један пети разред; 

- Средње медицинске школе, ученици 

четвртих разреда. 

      Циљ активности је био да се дјеца из 

вртића, односно ученици основних и средњих 

школа упознају с организационом структуром 

и образовном дјелатношћу Управе за 

полицијско образовање. 

      Гостима су показани кабинети, наставна 

средства за обуку, али и представљене 

вјештине и знања која кадети и студенти 

стичу током едукације у Управи за 

полицијско образовање. 
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Студенти ВШУП-a присуствовали 

обиљежавању Дана сјећања на жртве 

усташког злочина – геноцида у 

концентрационом логору Јасеновац 

 

     Дана 19. 4. 2015. студенти Високе школе 

унутрашњих послова присуствовали су 

обиљежавању Дана сјећања на жртве 

усташког злочина – геноцида у 

концентрационом логору Јасеновац и 

његовом највећем стратишту Доњој Градини. 

     Ове године је обиљежено је и 70 година од 

пробоја логораша из комплекса 

концентрационог логора у Јасеновцу. 

 

Студенти Високе школе унутрашњих 

послова заједно с делегацијом из Србије на 

комеморацији у некадашњем логору 

Маутхаузен 
 

     Комеморација поводом 70 година од 

ослобађања одржана је 9. и 10. 5. 2015. у 

концентрационом логору Маутхаузен. 

      Вијенац на споменик жртвама са простора 

бивше Југославије положили су амбасадор 

Србије у Аустрији Перо Јанковић, помоћник 

министра за рад, запошљавање и социјална 

питања Милан Поповић, као и преживјели 

логораши Душан Стојиљковић и Никола 

Јовановић, уз присуство студената 

Криминалистичко-полицијске академије из 

Београда, Високе школе унутрашњих послова 

из Бањалуке, кадета Војне академије из 

Београда, представника Министарства 

унутрашњих послова, Министарства одбране 

и Војске Србије, те представника српске 

дијаспоре. 

     Полагањем вијенаца и обраћањем 

преживјелих логораша у подлогору 

Маутхаузена, Ебензеу, одржана је 

комеморативна свечаност и обиљежено 70 

година од ослобођења нацистичке „фабрике 

смрти“ у којој је страдало на десетине хиљада 

људи. Делегација Србије положила је вијенце 

и одала почаст страдалима у логору Гузен, 

као и сахрањенима на војном гробљу из 

Првог свјетског рата у месту Маутхаузен. 

       Маутхаузен је био највећи нацистички 

концентрациони логор на територији 

данашње Аустрије. Циљ је био уништавање 

кроз рад. Од 1939. године хиљаде заточеника 

је било присиљено да ради у каменолому око 

Маутхаузена и Гузена под најтежим условима 

по 11 сати на дан. 

     У Маутхаузену и његових 40 споредних 

логора, од 8. августа 1938. до 5. маја 1945, 

када су логор ослободили војници Треће 

америчке армије, било је заточено преко 

200.000 људи из више од 30 европских и 

ваневропских земаља. 
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     Око 120.000 људи није преживјело 

страхоте тог концентрационог логора, који је 

био обиљежен степеном три, најгором 

категоријом логора – значио је уништење 

заточеника. 

     До 1943. Маутхаузен је био логор за 

„уништавање“ у којем су владали тешки 

услови заточеништва.  

     Од 1941. је гасна комора била дио 

„машинерије смрти“, а лешеви су спаљивани 

у посебним крематоријумима, након што су 

жртвама одузети сви вриједни предмети, као 

и златни зуби. 

     Међу заточеницима је било око 7.000 

Срба, а више од половине није дочекало 

ослобођење логора. Први заточеници српског 

поријекла стигли су у Маутхаузен октобра 

1940. 

    Гузен један, два и три су били подлогори 

Маутхаузена, који су спадали у 

најстравичнија мјеста злочина у Другом 

свјетском рату.  

     Затвореници у логорима Гузен 

приморавани су да копају подземне тунеле у 

којима су нацисти планирали да производе 

авионе, а носили су на леђима и камење 

тешко 50 килограма.  

      У дворишту меморијалног центра у 

Гузену стоји више табли, а на свакој од њих, 

различитим језицима, исписано је: “У овом 

ограђеном простору, на истоме месту на коме 

је под нацистичким режимом био изграђен, 

стоји још крематоријум злогласног логора 

Гузен.“  

      Један од некадашњих логораша, 

Јовановић, био је заточен управо у логору у 

Гузену, гдје је, каже, било затвореника 

старости од 15 до 20 година, Пољака, Руса, 

Југословена, а Јовановић је радио као 

каменорезац. Преживио је и ужасе 

експерименталне вакцине. 

     И Стојиљковић је подсјетио на страхоте 

логора Гузен, ријечима да су „лешеви лежали 

по дворишту све док их не би однели у 

крематоријум.  

     Они које су водили у крематоријум, само 

су били у стању да на свом језику кажу 

довиђења, и заувек би одлазили“. 

 

Учешће студената Високе школе у 

обезбјеђењу Ђурђевданског фестивала 
 

     На захтјев Радио-телевизије Републике 

Српске, 13. 5. 2015. студенти Високе школе 

унутрашњих послова су као волонтери 

обављали редарску службу обезбјеђења 22. 

Ђурђевданског фестивала дјечије пјесме 

“Бањалука 2015“. 

     Студенти су били распоређени на 

неколико локација у Спортској дворани 

“Борик“ у којој се одржавао фестивал; свој 

задатак су извршили савјесно, професионално 

и у складу са знањем и вјештинама стеченим 

на Високој школи унутрашњих послова. 

     Учешће у реализацији Ђурђевданског 

фестивала традиционална је активност 

студената ВШУП-а, будући да Управа за 

полицијско образовање већ годинама пружа 

подршку Радио-телевизији Републике Српске 

у спровођењу ове активности. 

 

Учешће студената ВШУП-а у реализацији 

Бањалучког полумаратона 
 

     Дана 17. 5. 2015, 44 

студента Високе школе 

унутрашњих послова су као 

волонтери обављали редарску 

службу обезбјеђења првог 

Бањалучког полумаратона. 

Студенти су били 

распоређени дуж трасе 

полумаратона, и свој 

задатак су извршили савјесно, професионално 

и у складу са знањем и вјештинама стеченим 

на Високој школи унутрашњих послова. 
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    Учешће у сличним активностима почиње 

да бива традиција код студената ВШУП-а, 

поготово стога што су студенти учествовали 

и у реализацији Ђурђевданског фестивала и 

сличних претходних активности, а што је 

свакако показатељ имиџа који студенти 

уживају код релевантних субјеката. 

 

Учешће представника ВШУП-а на 

Радничким универзитетским спортским 

играма – РУСИ 2015 

 

     Једанаестог јуна 2015. начелник Управе 

Миле Шикман уприличио је пријем за 

учеснике Радничких универзитетских 

спортских игара – РУСИ 2015, који су 

представљали Високу школу унутрашњих 

послова Бањалука на овом такмичењу. 

     РУСИ су почеле 25. 5. 2015. такмичењима 

у спортским дисциплинама: мали фудбал, 

кошарка, одбојка, тенис, стони тенис и шах, а 

чланови екипа су били радници 

организационих јединица Универзитета у 

Бањалуци. 

     Радници Високе школе унутрашњих 

послова Бањалука надметали су се у свим 

спортским дисциплинама, док су у малом 

фудбалу освојили прво мјесто, а у одбојци, 

као и у појединачној конкуренцији у стоном 

тенису, треће мјесто. 

 

 

 

Учешће на  

“Данима саобраћаја – Добој 2015“ 
 

     Управа за полицијско образовање 

учествовала је у “Данима саобраћаја 

Републике Српске – Добој 2015“, које је 

организовало Министарство науке и 

технологије Републике Српске од 12. до 14. 6. 

2015. у Добоју. 

     У оквиру манифестације, организационе 

јединице МУП-а РС, међу којима су били и 

припадници Управе за полицијско 

образовање и студенти Високе школе 

унутрашњих послова Бањалука, посјетиоцима 

су демонстрирали поступак у случају 

саобраћајних незгода, као и вршење увиђаја 

саобраћајних незгода, те друге мјере, радње и 

активности полиције прилагођене популацији 

посјетилаца и циљу и садржају 

манифестације. 

     Студенти Високе школе унутрашњих 

послова Бањалука су на манифестацији, у 

оквиру приказа увиђаја саобраћајне незгоде, 

демонстрирали изузимање трагова са лица 

мјеста, поготово отисака папиларних линија, 

што је посебно привукло пажњу млађих 

посјетилаца, па су и они активно учествовали 

у изазивању и узимању ових отисака. 


