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ПОСЈЕТЕ ПРЕДСТАВНИКА УПРАВЕ ЗА 

ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

СРОДНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И 

УЧЕШЋЕ НА ЗНАЧАЈНИЈИМ 

СКУПОВИМА 

 

Учешће начелника Управе на Редовном  

годишњем савjетовању Српског удружења 

за кривичноправну теорију и праксу 

   Начелник Управе за полицијско образовање 

др Миле Шикман учестововао је у раду 55. 

Редовног годишњег савjетовања Српског 

удружења за кривичноправну теорију и 

праксу које је одржано на Златибору у 

периоду 17.9. до 19.9.2015. године.  Главна 

тема конференције била је суђење у разумном 

року и други механизми адекватне државне 

реакције на криминалитет. 

    На отварању савjетовања говорили су 

министар правде Републике Србије (Никола 

Селаковић), замјеник председникa Врховног 

касационог суда и Високог савjета судства 

Србије, као и помоћник министра правде 

Републике Српске. Такође, на конференцији 

су учествовали и представници Мисије 

ОЕБС-а у Србији, те преко 350 других 

учесника. 

     Скуп је био прилика да стручњаци из 

земље и иностранства размијене знања и 

искуства из области кривичног права. На 

савjетовању је презентовано преко 50 

научних и стручних реферата – од стране 

домаћих и иностраних аутора. 

 

Учешће Управе на  

Европској ноћи истраживача 2015. 

 

  Манифестација „Европска ноћ истраживача“ 

се организује сваког посљедњег петка у 

септембру од 2005. године, с циљем 

промоције научних истраживања, каријере 

истраживача код младих, као и подизања 

свијести (код шире јавности) о утицају разних 

истраживања на свакодневни живот.  

     Од свог настанка, Ноћ истраживача 

обиљежава се у све више градова Европе, па 

је прошле године одржана у око 370 градова у 

тридесет двије европске државе. 

     У БиХ се одржава по четврти пут и то у 

Бањој Луци, Сарајеву, Мостару, Бијељини и 

Требињу. Ове године, Ноћ истраживача води 

ка новим сазнањима и интересантним 

научним открићима.  

     Под слоганом „Започни ланчану 

реакцију“, манифестација настоји да окрене 

младе ка путевима који откривају науку и да 

покаже како се истраживањем рађају 

иновације. 

     Управа за полицијско образовање 

представила се по други пут, дана 26.9.2015.  

године, на овогодишњој манифестацији 

„Европска ноћ истраживача“ у Бањој Луци, 

организованој у просторијама Дома омладине 

Бања Лука. 
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     На једном од већих штандова, студенти 

Високе школе унутрашњих послова из 

Бањалуке су бројним посјетиоцима, међу 

којима су предњачили млади, 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, 

најпосјећенији су били штанд за 

дактилоскопирање лица, те за изазивање 

невидљивих отисака папиларних линија, а 

добро посјећени били су и штандови са 

ултраљубичастим свјетлом, као и онај са 

апликацијом 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, свакако није претјерано 

уколико се каже да је простор Управе за 

полицијско образовање на Ноћи истраживача, 

као и прошле године, био један од 

најпосјећенијих на овој манифестацији. 

     Активностима од стране Управе 

задовољни су били и организатори 

манифестације, који су обећали да ће нас 

позивати и на наредне сличне манифестације 

које буду организовали. 

 

Начелник Управе присуствовао отварању 

и раду 12. међународног савјетовања 

правника „Октобарски правнички дани“ 

 

     У Бањалуци је 02.10.2015. године почело 

Међународно савјетовање правника 

„Октобарски правнички дани“, а отварању 

дводневног скупа присуствовали су 

предсједник Републике Српске Милорад 

Додик и предсједник Народне скупштине 

Недељко Чубриловић.  

     Свечаном отварању скупа, који се 

одржавао на Правном факултету 

Универзитета у Бањалуци, присуствовали су, 

између осталих, и министар науке и 

технологије Републике Српске Јасмин Комић, 

министар просвјете и културе Републике 

Српске Дане Малешевић, предсједник 

Уставног суда Републике Српске Џерард 

Селман, те предсједник Академије наука и 

умјетности Републике Српске Рајко 

Кузмановић. 

     Током „Октобарских правничких дана“, 

које су организовали Удружење правника 

Српске и бањалучки Правни факултет, 

планирана су излагања 88 реферата од стране 

100 аутора. 

     Савјетовању је присуствовало много 

правника из Српске и Федерације БиХ, као и 

из Србије, Црне Горе, Македоније, Хрватске, 

Русије, Бјелорусије и других земаља. 
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    Сви радови изнесени на овом 12. 

савјетовању који обрађују најактуелнија 

питања из свих области правне теорије и 

праксе биће објављени у часопису Удружења 

правника Републике Српске „Правна ријеч“. 

     Било је предвиђено да на почетку скупа 

буде одржано пленарно засједање, а након 

тога рад се наставио по катедрама – државно-

правна, управно-правна, радно-правна, 

грађанско-правна, привредно правна, 

међународно-правна и кривично-правна 

катедра. 

     Савјетовање је одржано 2. и 3. октобра 

2015. године на Правном факултету 

Универзитета у Бањој Луци, у организацији 

Удружења правника Републике Српске, 

Правног факултета Универзитета у Бањој 

Луци и суорганизацији: Адвокатске коморе 

Републике Српске, Нотарске коморе 

Републике Српске, Центра за едукацију 

судија и тужилаца Републике Српске и 

Правног факултета Универзитета у Источном 

Сарајеву. 

     Начелник Управе за полицијско 

образовање др Миле Шикман учествовао је 

(поред пленарног дијела) и у раду 

савјетовања на кривичноправној катедри. 
 

Посјета студената ВШУП патријарху СПЦ 
 

     Његова светост патријарх српски Иринеј 

примио је у Патријаршији у Београду групу 

студената Високе школе унутрашњих 

послова из Бањалуке, њихове професоре и 

војног свештеника, пожељевши им да се 

осјећају као у свом дому и да раде у интересу 

свог народа. 

     Обраћајући се студентима Високе школе 

унутрашњих послова Бања Лука, патријарх 

Иринеј је истакао да су они будући кадар који 

ће водити ред и поредак у Републици Српској 

и да школовањем треба да се оспособе за ту 

деликатну дужност да би успјешно обављали 

посао који им буде повјерен, у корист свог 

народа. 

- Желим да се у овој заједничкој кући 

осјећате као у свом дому. То је дом који 

прима све српске нараштаје из Србије, 

Републике Српске, Црне Горе, бивших 

република и свуда гдје српски народ живи, 

али не заборављамо ни Србе у дијаспори, који 

су далеко од својих коријена, а ипак нису 

престали бити укоријењени у темеље овог 

народа – рекао је патријарх Иринеј. 

     Он је нагласио да ће задатак студената 

бити да се сузбије зло и подстакну они који 

чине добро, прије свега себи и свом народу. 

- То очекује од вас народ, држава која вас 

школује, очекују да испуните оно што ће 

бити пред вама, а све у интересу свог народа 

– рекао је патријарх Иринеј. 

     Начелник Управе за полицијско 

образовање др Миле Шикман поклонио је 

патријарху Иринеју полицијски знак са 

посветом и захвалио му  за пријем. 

Шикман је пренио поздрав министра 

унутрашњих послова  Републике Српске 

Драгана Лукача и свих запослених у 

Министарству, те од студената ове школе. 

Ово је први пут да је патријарх српски 

званично примио делегацију са Високе школе 
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унутрашњих послова из Бањалуке. 

Студенти су посјетили и Музеј Српске 

Православне Цркве и Саборну цркву. 

 

Учешће представника Управе на научном 

скупу „Двадесет година Дејтонског 

мировног споразума“ 
 

     На Правном факултету у Источном 

Сарајеву поводом Дана факултета 24.10.2015. 

године одржан је научни скуп „Двадесет 

година Дејтонског мировног споразума“. На 

научном скупу учествовало је око 70 

референата, који су изложили реферате из 

свих грана права.  

     У раду научног скупа су учествовали 

угледни универзитетски професори из свих 

држава региона, који су, осим анализе 

различитих аспеката Дејтонског мировног 

споразума, изложили своје реферате и о 

другим важним темама. Рад научног скупа 

одвијао се у четири секције: Уставни систем 

Босне и Херцеговине, Јавноправне дилеме, 

Актуелна питања грађанског права у региону 

и Реформа кривичног законодавства у 

региону. 

     Начелник Управе др Миле Шикман је на 

скупу изложио рад под називом „Реформа 

кривичног законодавства у области сузбијања 

тешких облика криминалитета у Републици 

Српској и у БиХ“, док је Александар 

Миладиновић, мср, стручни сарадник на 

Високој школи унутрашњих послова Бања 

Лука, изложио коауторски рад под називом 

„Полицијски систем у БиХ – од Дејтона до 

данас“. 

     По окончању научног скупа, учесницима 

је представљен Зборник радова „Public Law in 

Bosnia and Herzegovina: Trends and 

Challenges“, чији су издавачи  Универзитет у 

Источном Сарајеву и Европска организација 

за јавно право (European Public Law 

Organization – EPLO). 

 

Учешће на научном скупу „Дејтонски 

мировни споразум – двадесет година 

послије“ 

 

     Дана 6. и 7. 

новембра 2015. 

године, у 

организацији 

Академије наука и 

умјетности Републике 

Српске и под 

покровитељством 

предсједника 

Републике Српске, 

одржан је научни 

скуп „Дејтонски мировни споразум – 

двадесет година послије“. 

     Након уводног излагања предсједника 

Републике Српске, господина Милорада 

Додика, током два радна дана кроз четири 

сесије, изложено је преко 40 научних 

реферата. 

     Наведеном научном скупу испед Управе за 

полицијско образовање присуствовали су 

начелник Управе за полицијско образовање 

доц. др Миле Шикман, који је припремио рад 

под називом „Утицај Дејтонског мировног 

споразума на кривично правосуђе у Босни и 

Херцеговини“, те наставник правне групе 

предмета на Високој школи унутрашњих 

послова доц. др Николина Грбић Павловић, 

која је припремила коауторски рад под 

називом „О значају и тренутном стању 

полицијског образовања у Републици 

Српској“. 
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     Након веома исцрпних дискусија, 

предсједник Академије наука и умјетности 

Републике Српске академик проф. др Рајко 

Кузмановић је затворио научни скуп. 

 

 

Учешће студената Високе школе на 

Фестивалу науке 2015. 

 

     Министарство науке и технологије 

Републике Српске је организовало Фестивал 

науке пету годину заредом. Фестивал је 

одржан 11. и 12. новембра у бањалучком 

Дому омладине. 

     Мноштвом експеримената из области 

физике, хемије, биологије, као и других 

области, на популаран и забаван начин су 

представљена научна достигнућа, али и 

свакодневне појаве и процеси који се догађају 

у природи. 

     Роботизовано возило, робот од лего 

коцкица, реакције вулкана, холограм, златна 

киша, етанол у боци - само су неке  од 

презентација које су посјетиоци видјели у 

току Фестивала. 

     Пети Фестивал науке је  отворио Јасмин 

Комић, министар науке и технологије РС, 

који је рекао да је њиме постигнуто оно што 

су хтјели, а то је да је овај фестивал изазвао 

интерес. 

     И ове године на Фестивалу су учествовали 

факултети оба јавна универзитета из 

Републике Српске, неколико бањалучких 

средњих школа, као и Центар за промоцију 

науке из Београда. 

     Поред наведених високошколских, 

научних и образованих институција, на 

овогодишњем Фестивалу науке у Бањој Луци 

су се представили и студенти Високе школе 

унутрашњих послова из Бањалуке, што 

представља њихово друго учешће од почетка 

одржавања овог фестивала. 

     На једном од већих штандова, студенти 

Високе школе унутрашњих послова 

представили су бројним посјетиоцима (међу 

којима су предњачили млади, којима је 

превасходно и  намијењен Фестивал) 

криминалистичко-техничка и форензичка 

средства и методе које користи полиција 

Републике Српске,  а изучавају се у току 

школовања на ВШУП-у, као што су: средства 

за дактилоскопирање лица, средства за 

изазивање невидљивих отисака папиларних 

линија, апликација за фото-робот итд. 
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Учешће начелника Управе на 

научностручном скупу „Ирегуларне 

миграције“ 

 

     Начелник Управе за полицијско 

образовање др Миле Шикман учествовао је 

на научностручном скупу под називом 

„Ирегуларне миграције“, који је одржан у 

Вршцу 1. и 2. децембра 2015. године, у 

организацији Криминалистичко-полицијске 

академије Београд у сарадњи са Фондацијом 

Ханс Зајдел. Рад на округлом столу био је 

усмјерен на: анализу ризика и праћење 

миграционих токова у Републици Србији, 

региону и у Европи; управљање миграционим 

токовима; сарадњу државних органа у раду са 

мигрантима; улогу координационог тијела за 

праћење и управљање миграцијама; сарадњу 

Републике Србије и држава региона са 

ФРОНТЕКС-ом и Европском миграционом 

мрежом. 

     У раду научностручног скупа учествовало 

је 20 представника полиција држава чланица 

Европске уније и региона, УНХЦР-а, ОЕБС-а, 

Међународне организације за миграције, те  

комесар Комесаријата за избјеглице и 

миграције Владе Републике Србије, 

представници научне заједнице и 

Министарства унутрашњих послова. 

     Начелник Управе је презентовао 

активности Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске по питању 

масовних ирегуларних миграција, те мјере 

које ће бити предузете у случају таквих 

миграција у Републику Српску и БиХ. 

 

ПОСЈЕТЕ СТРАНИХ ДИПЛОМАТА, 

ФУНКЦИОНЕРА И ПРЕДСТАВНИКА 

СРОДНИХ ИНСТИТУЦИЈА УПРАВИ ЗА 

ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Посјета представника Гвардија Сивил 

(Guardia Civil) Управи за полицијско 

образовање 

 

 
     У оквиру програма размјене ЦЕПОЛ за 

2015. годину, у посјети Министарству 

унутрашњих послова Републике Српске 

боравио је Вићенте Мануел Гарсија Салгеро 

(Vicente Manuel Garcia Salguero), припадник 

службе Гвардија Сивил (Guardia Civil) из 

Министарства унутрашњих послова 

Краљевине Шпаније. 

     У оквиру своје посјете, гост је посјетито 

одређене организационе јединице 

Министарства, те се упознао са 

организационом структуром, опремом и 

начинима рада Полиције Републике Српске. 

Дана 14.9.2015. године, господин Салгеро је 

посјетио Управу за полицијско образовање 

гдје га је дочекао начелник Управе др Миле 

Шикман. 

     Начелник Управе је госта упознао са 

историјатом полицијског образовања у 

Републици Српској, са историјатом, 

организационом структуром и надлежношћу 

Управе, те са тренутним и планираним 

активностима у Управи. Након тога, гост је 

обишао Управу за полицијско образовање, те 

изразио задовољство посјетом. 
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СЕМИНАРИ 

 

Семинар „Унапређење односа полиције 

Републике Српске са припадницима ЛГБТ 

заједнице“ 

 

     У просторијама Управе за полицијско 

образовање, 23.9.2015. године са почетком у 

08,00 часова, за 20 полицијских службеника, 

припадника Центра јавне безбједности 

Бањалука, одржан је једнодневни семинар на 

тему „Унапређење односа полиције 

Републике Српске са припадницима ЛГБТ 

заједнице“.  

     Циљ семинара је развијање сензибилитета 

и унапређење професионалног односа 

полицијских службеника за рад са 

припадницима ЛГБТ заједнице. 

     Начелник Управе др Миле Шикман је у 

уводном обраћању полазницима семинара 

током званичног отварања истакао значај ове 

врсте едукације, с обзиром на стални развој 

стандарда о људским правима и указао је на 

улогу полиције у заштити од дискриминације 

и говора мржње, те обезбјеђење личних и 

имовинских права ЛГБТ популације. 

Нагласио је потребу усвајања знања из 

области препознавања кривичних дјела 

почињених из мржње искључиво на основу 

сексуалне оријентације и родног идентитета и 

поступања према ЛГБТ лицима-жртвама. 

     С обзиром на професионалан рад полиције 

РС, у складу са принципом недискриминације 

и дужношћу непристрасног дјеловања, на 

подручју Републике није евидентиран нити 

један случај дискриминације по било ком 

основу. 

     Указујући на значај оваквих семинара и 

неопходност превентивног дјеловања, 

начелник Управе је најавио  одржавање 

истоименог семинара у наредном периоду на 

подручјима у надлежности осталих центара 

јавне безбједности. 

 
     Шеф Одјела за елиминацију свих облика 

дискриминације и помоћник омбудсмана 

Босне и Херцеговине Предраг Раосављевић је 

својим присуством и учешћем пружио 

подршку полазницима семинара у процесу 

подизања свијести и додатне едукације о овој 

тематици. Истакао је дугогодишњу добру 

сарадњу са МУП-ом РС која је овом 

приликом, дјелујући са истим циљем, додатно 

продубљена. Став друштва према ЛГБТ 

популацији одаје слику безбједносног стања 

и реаговања полиције у вези са овом 

проблематиком, а та слика је, по његовом 

мишљењу, веома добра. Изразио је 

захвалност организаторима на позиву за 

учешће на семинару те пожелио полазницима 

да током будућег рада стекну позитивна 

искуства. 

     Семинар је реализован у складу са 

препоруком институције Омбудсмана за 

људска права Босне и Херцеговине и 

произашлим Наставним планом и програмом 

семинара. 
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     Семинар је аутохтон пројекат 

Министарства унутрашњих послова РС, тј. 

реализован је сопственим материјално-

техничким средствима и кадровским 

ресурсима. 

 

Семинар „Криминалистичко поступање са 

ДНК траговима“ у ЦЈБ Добој 

 

     Дана 13.11.2015. године у просторијама 

ЦЈБ Добој одржан је једнодневни семинар 

„Криминалистичко поступање са ДНК 

траговима“. 

     Семинар је заједнички пројекат Управе за 

полицијско образовање, Јединице за 

форензику – Криминалистичко-техничког 

центра, Управе криминалистичке полиције и 

Завода за судску медицину Републике 

Српске. 

     Инициран је након што је уочена потреба 

за садржајнијим, правилнијим и ефикаснијим 

поступањем полиције на лицу мјеста 

приликом прикупљања трагова на којима се 

антиципира проналажење материјала 

подобног за ДНК вјештачења. 

     Семинар су реализовали проф. др Жељко 

Каран и др Зоран Обрадовић из Завода за 

судску медицину Републике Српске и 

Веселка Бјелаковић из Јединице за форензику 

– Криминалистичко-техничког центра МУП-а 

РС. 

     Циљ семинара јесте стручно усавршавање 

полицијских службеника Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске 

приликом криминалистичког поступања са 

траговима на којима се антиципира 

проналажење материјала подобног за ДНК 

вјештачења. 

     Семинар је намијењен припадницима 

криминалистичке полиције МУП-а РС, и то 

криминалистичким инспекторима, 

криминалистичким полицајцима и 

криминалистичким техничарима. 

     Поред наведеног, имајући у виду да се 

садржај семинара односи на одређене 

истражне активности, позив за учешће на 

семинару је упућен и тужиоцима и стручним 

сарадницима Окружног тужилаштва Добој, 

који су схватили значај семинара, те су се 

одазвали позиву. 

     Семинару је присуствовало око 20 

криминалистичких инспектора и 

криминалистичких полицајаца ЦЈБ Добој, као 

и неколико стручних сарадника и тужилаца 

Окружног тужилаштва Добој. 

     Ово је трећи семинар овог садржаја који 

Управа за полицијско образовање организује 

за припаднике МУП-а РС, а планирано је да 

се у току текуће године наведени семинар 

одржи за дио припадника криминалистичке 

полиције у свим ЦЈБ Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске. 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЈЕ, КУРСЕВИ, ОКРУГЛИ 

СТОЛОВИ И ДРУГИ ВИДОВИ ОБУКЕ 

 

Теренска обука студената друге године 

ВШУП 

 

     Теренска обука за студенте друге године 

Високе школе унутрашњих послова Бања 

Лука реализована је у периоду од 08.7.2015. 

године до 17.7.2015. године на теренима и у 

простору Центра за развој и унапређење села 

на Мањачи, на полигону касарне Оружаних 

снага Босне и Херцеговине на Мањачи и на 

пјешадијском стрелишту полигона Мањача. 
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     У извођењу теренске обуке учествовалa су 

четири инструктора са Високе школе 

унутрашњих послова Бања Лука, те одређени 

број спољних сарадника. 

     Обуку је успјешно окончало 26 студената. 

     У складу са Наставним планом и 

програмом ВШУП-а, предвиђено је да 

студенти друге године по завршетку 

предавања приступе теренској обуци која 

представља завршну фазу оспособљавања 

студената из предмета Полицијска тактика. 

 
     Циљ ове обуке је 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 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 

обезбиједиле су Управа за полицијско 

образовање и Специјална јединица полиције 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске. 

 

Презентација о полицијском систему 

Републике Италије 

 

     Дана 17. септембра 2015. године, у оквиру 

активности спроведених у организацији 

Европског фонда за Балкан, у просторијама 

Управе за полицијско образовање је 

организована презентација на тему  

„Организација и најбоља пракса 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Италије – са посебним освртом на 

Одјељење јавне безбједности“. 
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     Презентацију је одржао г. Бруно Бркић, 

представник Службе министра, који је у 

протеклом временском периоду боравио у 

посјети Одјељењу јавне безбједности МУП-а 

Републике Италије. 

     Овом приликом, припадници 

Министарства су упознати са безбједносном 

стуктуром и најбољом праксом полицијских 

снага Републике Италије у превенцији и 

борби против свих видова кривичних дјела. 

     Учесницима је 

представљен 

стратешки и 

оперативни начин 

рада полицијских 

снага Републике 

Италије који 

укључује 

међународну 

полицијску сарадњу, 

борбу против 

злоупотребе дрога, 

борбу против организованог криминала, 

борбу против тероризма и борбу против  

злоупотребе савремених информационих 

технологија, те систем полицијског 

образовања. 

     Поред наведеног, циљ ове презентације је 

био и представљање потенцијалних 

иницијатива из различитих области 

полицијског рада које могу довести до 

унапређења рада и међусобне сарадње 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске и Министарства 

унутрашњих послова Републике Италије. 

     Значају наведене презентације је 

допринијело и присуство представникā 

Амбасаде Републике Италије у БиХ, који су 

подржали наведени концепт унапређења 

међусобне оперативне и стратешке сарадње, 

те потврдили посвећеност Министарства 

унутрашњих послова Републике Италије 

остварењу овог заједничког циља. 

     Наведена презентација би могла 

послужити као основа за покретање 

конкретних корака у будућности, а ти кораци 

требало би да доведу до остварења поменутих 

циљева, и то све у циљу јачања капацитета 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске и његовог припремања за 

приступање систему јавне безбједности 

Европске уније. 

 

Радионица на тему „Јачање капацитета за 

комуникацију са малољетницима“ 

 

 
     Министарство унутрашњих послова 

Републике Српске организoвало је 3. и 

4.12.2015. године радионицу „Јачање 

капацитета за комуникацију са 

малољетницима“, која је одржана на Козари. 

На радионици су учествовали припадници 

МУП-а који раде са малољетницима, 

представници свих управа и центара јавне 

безбједности. 

     Радионица је организована као својеврстан 

форум на коме учесници имају прилику да 
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размијене искуства и ставове о теми 

комуникације полицијских службеника са 

малољетницима. 

     Такође, учесници су кроз дискусије 

размотрили карактеристичне примјере из 

праксе које су у ова два дана презентовали 

припадници сваког од центара јавне 

безбједности. Закључци радионице ће бити 

основа за израду смјерницa за даље 

унапређење рада са малољетницима. 

     На радионици су приказани кратки 

филмови на тему малољетничке 

делинквенције и њених појавних облика, о 

којима су учесници, такође, имали прилику 

да дискутују. 

     Ова радионица одржава се у оквиру 

пројекта „Правда за свако дијете“, који 

Министарство унутрашњих послова 

Републике Српске реализује под 

покровитељством UNICEF-a, те уз подршку 

Швајцарске агенције за развојну сарадњу 

(SDC) и Шведске агенције за међународни 

развој (SIDA). 
 

Одржана научностручна конференција 

„Криминалистичко-криминолошка 

истраживања – стање и перспективе“ 
 

 
     Управа за полицијско образовање је 

25.12.2015. године, у сарадњи са 

Интернационалном асоцијацијом 

криминалиста Бања Лука, организовала 

међународну научностручну конференцију. 

Тема овог савјетовања јесу криминалистичко-

криминолошка истраживања – стање и 

перспективе, што је био и назив 

конференције. 

     Имплементирање криминалистичких 

истраживања и прилагођавање пракси је била 

главна тема конференције на којој су 

присуствовали бројни домаћи и инострани 

професори, те други научни и стручни 

радници. Конференција је настојала да дâ 

нова сазнања и открића која се касније могу 

примијенити у кривичном законодавству да 

би се смањила стопа криминалитета. Према 

мишљењу стручњака, ова открића нису 

довољно примјењена те на том проблему 

треба да се ради. 

     Том приликом, отварајући конференцију, 

начелник Управе др Миле Шикман је рекао: 

„На данашњој конференцији учествује 40 

истакнутих научника и стручњака из ове 

области, радници Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске, као и научни и 

стручни радници из окружења. Нама је циљ 

да ми кроз данашњу расправу одговоримо на 

нека актуелна питања криминалистике, јер 

криминалистика као наука, али и практична 

примјењена вјештина је присутна код нас и 

изучава се већ много година и она је на неки 

начин афирмисана“. 

     Обраћајући се присутнима, предсједник 

Асоцијације др Миле Матијевић је навео: „У 

оквиру ове конференције стручњаци из 

читавог региона ће размијенити своје идеје и 

искуства и представити нове пројекте. Људи 

који се баве теоријом и праксом из области 

криминалистике су активни и присутни на 

ширем простору и ми црпимо сазнања 

савремених земаља свијета, тако да ћемо и 

данас имати прилику чути и сазнати неке 

ствари које се примјењују у далеко 

развијенијим земљама“. 

     Професор криминалистике на Правном 

факултету Универзитета у Крагујевцу др 

Бранислав Симоновић је истакао: „Ово 

савјетовање је посвећено истраживањима у 

криминалистици. Да би се било шта могло 

сагледати и дјеловати, потребно је прије тога 

утврдити чињенично стање, али нама 

недостаје истраживања“. 
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

 

Музеј полиције Републике Српске свједочи 

о развоју полиције код нас 

     Министарство унутрашњих послова 

Републике Српске у просторијама Управе за 

полицијско образовање има сталну поставку 

музејских експоната отворену за стручну и 

општу јавност, а та поставка свједочи о 

историји настанка Полиције Републике 

Српске.  

     Ову поставку чини 650 музејских 

примјерака и сваким даном она се обогаћује. 

Музејску збирку чине полицијске униформе 

из различитих периода, опрема коришћена у 

раду, оружје, полицијска возила, ознаке 

чинова, звања и организационих јединица. 

     Уз напоре припадника Управе за 

полицијско образовање, ова збирка би до 

краја године требало да прерасте у 

специјализовани Музеј полиције Републике 

Српске.  

     Дио поставке су и полицијски документи и 

прописи, фотографије припадника полиције и 

лични документи и предмети које издаје 

МУП Републике Српске. Будући музеј 

располаже и опремом криминалистичке 

технике, опремом за успостављање радио и 

телефонских веза, те збирком 

криминалистичких експоната. 

     Начелник Управе за полицијско 

образовање Миле Шикман истиче спремност 

за скорашње  формално отварање Музеја 

полиције Републике Српске и том приликом 

је додао: „Већ су покренуте активности у вези 

са стручном обрадом музејске грађе, након 

чега ће бити израђен каталог музејских 

предмета“. 

     Начелник Шикман најавио је и то да МУП 

Републике Српске има у плану организовање 

појединачних и тематских изложби по 

центрима јавне безбједности, с циљем 

додатне афирмације идеје, очувања традиције 

и јачања повјерења грађана у полицију 

Републике Српске. 

 

Учешће Управе на Сајму књига у Бањој 

Луци 

 

     Управа за полицијско образовање, по 

традицији, учествовала је и на овогодишњем, 

двадесетом по реду, Сајму књига у Бањој 

Луци, који се одржава под мотом „И данас, и 

сутра, и сваког новог јутра...“. 

     Управа се на овогодишњем сајму 

представила 

новијим, али и 

старијим издањима 

Високе школе 

унутрашњих 

послова, као и 

уџбеничком 

литературом, те 

литературом из 

области 

безбједности и 

криминалистике, 

међу којом је и страна литература. 

     Поред наведених издања, на сајму је 

Управа представила и зборнике радова са 

научностручних конференција које су 

одржане у организацији Управе, као и 

посљедња два двоброја часописа 

„Безбједност, полиција, грађани“. 

     Начелник Управе др Миле Шикман, који 

је присуствовао свечаном отварању Сајма, 

нагласио је значај учешћа Управе на Сајму, те 

значај промовисања Управе и Високе школе 

на оваквим и сличним манифестацијама, 

наглашавајући да Управа за полицијско 
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образовање традиционално учествује на 

Сајму књига у Бањој Луци. 

     Сајам је био отворен од 15.  до 21. 9. 2015. 

године. 

 

Екипа Управе на ревијалном спортском 

такмичењу „Стритбол“ у касарни Козара 
 

     Представници Управе за полицијско 

образовање, заједно са представницима 

других организационих јединица 

Министарства унутрашњих послова 

Рeпублике Српске, 29.9.2015. године, у 

организацији Оружаних снага БиХ, 

учествовали су у једнодневном ревијалном 

спортском такмичењу „Стритбол“ (Streetball) 

у касарни Козара. 

     Спортско такмичење је организовано са 

циљем да се окупе сви субјекти који су били 

активно укључени у активности заштите и 

спасавања цивила током прошлогодишњих 

поплава на подручју Републике Српске. 

     У склопу наведених активности, 

организован је и координациони састанак са 

представницима локалне заједнице, а на 

завршној церемонији уручене су захвалнице 

учесницима. 

 

„Дан отворених врата“ у Управи за 

полицијско образовање 

 

     Министарство унутрашњих послова 

Републике Српске, у оквиру обиљежавања 

крсне славе, организовало је 17.11. „Дан 

отворених врата“ за ученике предшколских и 

школских установа, у просторијама Управе за 

полицијско образовање. 

     „Дану отворених врата“ присуствовало је 

око 160 ученика из предшколских установа 

„Први кораци“ и „Андреј“ из Бањалуке, 

ученици основних школа „Борисав 

Станковић“ Бањалука и „Драган Вујановић“, 

општина Нови Град, те Средње економске 

школе из Бањалуке. 

     Ученици су имали прилику да присуствују 

едукативним активностима, да посјете 

кабинете наоружања, криминалистике и 

музејску поставку, те да виде показне вјежбе 

у ситуационом стању, самоодбрани и са 

службеним псима. 

     Ученицима је, такође, уз сарадњу са Ауто-

мото савезом Републике Српске, показан 

полигон и дати су им савјети за безбједно 

понашање у саобраћају. 

     Начелник Управе за полицијско 

образовање Миле Шикман је истакао да је 

циљ овакве манифестације да се најмлађим 
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грађанима на њима приступачан начин укаже 

на опасности, те  могућности да се заштите у 

различитим ситуацијама. Међу опасностима, 

начелник Шикман посебно је истакао појаву 

вршњачког насиља и опасности које прате 

коришћење интернета од стране најмлађих. 

Начелник Шикман је рекао и то да је сврха 

дана отворених врата и то да дјеца стекну 

повјерење у полицију, те да у духу 

савременог концепта рада полиције у 

заједници пошаљемо поруку да је полицајац 

први који је на услузи да заштити грађане и 

да им помогне. 

      Министарство унутрашњих послова 

Републике Српске дане отворених врата 

организује два пута годишње и тада настоји 

да едукативним активностима и упознавањем 

са радом полиције обухвати што већи број 

ученика различитих узраста. 

 

Криминалистичко-форензичка клиника 

ВШУП 

     У љетњем семестру академске 2012/2013. 

године почела је 

са радом 

Криминалистичко-

форензичка 

клиника Високе 

школе унутрашњих 

послова Бања Лука. 

     С обзиром на 

заинтересованост 

код студената 

ВШУП-а за учешће 

у раду клинике, те 

на позитивне утиске студената који су 

учествовали у клиници у љетњем семестру, у 

зимском семестру 2015/2016. године ће се 

такође реализовати Криминалистичко-

форензичка клиника за студенте Високе 

школе унутрашњих послова у Бањој Луци. 

Криминалистичко-форензичка клиника је вид 

(додатне) едукације студената ВШУП-а из 

области криминалистичких и форензичких 

наука, а  реализоваће се кроз неколико 

сегмената: практичну наставу, присуствовање 

одређеним оперативно-тактичким мјерама и 

радњама и истражним радњама на терену, 

симулацију стварних случајева из праксе, 

криминалистичку анализу стварних случајева 

(извршених кривичних дјела), учешће у 

одређеним криминалистичко-форензичким 

активностима, предавање итд. Нагласак у 

раду клинике је практично (непосредно) 

учешће студената у криминалистичко-

форензичким мјерама, радњама и 

активностима полиције. 

     Новост у раду клинике у току овог 

семестра ће бити планиране заједничке 

активности са полазницима клинике Правног 

факултета Универзитета у Бањој Луци. 

    Реализатори овог облика едукације ће бити 

практичари из МУП-а РС: афирмисани 

стручњаци из конкретних области, 

руководиоци одређених јединица, 

криминалистички инспектори, вјештаци 

разних струка, непосредни учесници у 

расвјетљавању конкретних кривичних дјела 

итд. 

     Водитељ клинике је доцент др Миле 

Шикман. 

     Усљед наведеног, позивају се студенти 

ВШУП-а који су заинтересовани за овај 

додатни вид криминалистичко-форензичке 

едукације да се пријаве за учеснике клинике. 

Сви заинтересовани студенти треба да се 

пријаве стручном сараднику Александру 

Миладиновићу, како би се изабрали учесници 

клинике, те како би заједнички планирали и 

договорили активности клинике. 
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Акција добровољног давања крви 

 

     У оквиру обиљежавања крсне славе 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске, реализoвана је 

добровољна акција давања крви, у сарадњи са 

Заводом за трансфузијску медицину 

Републике Српске. 

     Акција је реализована 19.11.2015. године, 

а учествовали су кадети Јединице за основну 

обуку  Полицијске академије, студенти 

Високе школе унутрашњих послова, као и 

радници Управе за полицијско образовање. 

     Укупно смо скупили 43 дозе крви, што ову 

акцију сврстава у успјешне акције. 

     Након што су кадети и студенти даровали 

крв, добили су пакете које су одлучили 

поклонити дјеци Одјељења за хабилитацију, 

рехабилитацију и школовање дјеце и 

омладине са сметњама локомоторних 

функција Завода за физикалну медицину и 

рехабилитацију др Мирослав Зотовић. 

 

Промоција дипломираних правника 

унутрашњих послова 

 

     Дана 21. 11. 2015. 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 је 

двадесет 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 Драган Лукач, 

директор полиције Гојко Васић, проректор за 

научноистраживачки рад Универзитета у 

Бањој Луци Милан Матаруга, професори и 

сарадници Високе школе унутрашњих 

послова, дипломирани студенти, као и  други 

гости. 

     На свечаности је промовисано 70 

дипломираних студената. Промовисани су 

дипломирани правници унутрашњих послова 

криминалистичког усмјерења, дипломирани 

правници унутрашњих послова полицијског 

усмјерења и дипломирани правници 

унутрашњих послова који су школовање 

завршили по правилима Болоњског процеса. 

     Проглашена су и три најуспјешнија 

студента. Прва у рангу је Николина Кнежевић 
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(просјечна оцјена 9,26), затим Александар 

Родић (просјечна оцјена 9,19) и Јулија 

Шушић (просјечна оцјена 8,79). Министар 

унутрашњих послова Драган Лукач је 

најбољим студентима уручио новчане 

награде. Након проглашења, присутнима се 

обратила прва у рангу, Николина Кнежевић. 

     Поводом Крсне славе Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске 

уручен је „Златни знак полиције“ 

полицијским службеницима за исказану 

храброст, одлучност и професионализам у 

обављању службене дужности. Том 

приликом, „Златним знаком полиције“ 

награђени су сљедећи полицијски 

службеници: Драган Ђурић (постхумно), 

Жељко Гајић, Стево Миловановић, Перо 

Петровић и Средо Гаврић. 

     Програм промоције дипломираних 

студената Високе школе унутрашњих 

послова обогатио је и глумац Народног 

позоришта Републике Српске Александар 

Стојковић одломаком из драме „Сумњиво 

лице“, аутора Бранислава Нушића. 


