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ПОСЈЕТЕ ПРЕДСТАВНИКА УПРАВЕ ЗА 

ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

СРОДНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И 

УЧЕШЋЕ НА ЗНАЧАЈНИЈИМ 

СКУПОВИМА 

 

Учешће Управе на Сајму књиге 2016. 

године 

 

     Управа за полицијску обуку, по традицији, 

учествовала је на Сајму књиге у Бањој Луци. 

 
     Управа је на овом сајму представила 

новија, али и старија издања, као и уџбеничку 

литературу, те литературу из области 

безбједности и криминалистике, међу којима 

је и страна литература. 

     Управа је представила и зборнике радова 

са научностручних конференција које су 

одржане у организацији Управе, као и 

посљедња два двоброја часописа 

„Безбједност, полиција, грађани“. На 

наведеним часописима био је акценат 

овогодишњег представљања Управе. 

     На штанду Управе могла су се пронаћи 

132 наслова из домена безбједности, 

криминалистике, права и сродних области. 

     Отварању сајма су присуствовали 

начелник Управе за полицијску обуку, др 

Миле Шикман, и начелница Управе за 

материјално-финансијске и имовинске 

послове, Бранка Савић. Начелник Управе је 

нагласио значај учешћа Управе на Сајму, те 

промовисања Управе на оваквим и сличним 

манифестацијама, наглашавајући да Управа 

за полицијску обуку традиционално учествује 

на Сајму књиге у Бањој Луци. 

 

 

Учешће представника Управе на 

регионалном округлом столу о 

полицијском интегритету 

 

     Инспектор за полицијску обуку на 

Полицијској академији у Бањој Луци 

Александар Миладиновић учествовао је на 

дводневном округлом столу „Полицијски 

интегритет – стратегија, капацитет, садржај и 

методе“ који је од 03. до 05. 10. 2016. године 

одржан на Полицијској академији у 

Даниловграду, у организацији DCAF-a, 

Мисије ОЕБС-а у Црној Гори и Министарства 

унутрашњих послова Црне Горе. 

     Поред нашег представника, учесници 

округлог стола су биле колеге које се баве 

обуком у области интегритета у Црној Гори и 

земљама у региону, односно на округлом 

столу су учествовали представници 

полицијских образовних институција из 

окружења, што је и разумљиво, уколико се 

има у виду да је интегритет једно од 

најважнијих питања – како за полицију 

уопште, тако и за полицијску обуку. 

      На наведеном округлом столу, 

Александар Миладиновић је представио 

процес селекције кадрова на Полицијској 

академији, као и начин запошљавања кадрова 

у Полицију Републике Српске, док је акценат 

био на концепту обуке кадета на Полицијској 

академији. Учеснике округлог стола је 

посебно интересовао план интегритета 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске, те је и он представљен у 

оквиру округлог стола. 
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Учешће Управе на Ноћи истраживача 2016 

 

     Ноћ истраживача је европски догађај 

покренут од стране Европске комисије 2005. 

године, чији је циљ да зближи грађанство и 

истраживаче једном годишње, задњег петка у 

септембру, пружајући алтернативу за 

уобичајени излазак петком, промовишући 

науку разним активностима у вечерњим 

часовима. Тежиште је на представљању 

истраживача у опуштеној и пријатељској 

атмосфери, истицању позитивног утицаја 

истраживача на свакодневни живот грађана, 

те на промовисању каријере истраживача, 

посебно код младих. 

 
     БиХ учествује у Ноћи истраживача од 

2012. године, када је манифестација први пут 

одржана у Бањој Луци. Ове године, догађај је 

организован у Бањој Луци, Сарајеву, 

Бијељини, Мостару и Горажду. 

     Ноћ истраживача водила је ка новим 

сазнањима и интересантним научним 

открићима. Под слоганом „Истражи 

непознато“, ова манифестација усмјерава ка 

путевима који откривају науку и показују 

како се истраживањем рађају иновације. 

     Управа за полицијску обуку се трећи пут 

представила на манифестацији Ноћ 

истраживача у Бањој Луци организованој у 

просторијама Дјечијег позоришта Републике 

Српске. 

    На једном од већих штандова 

манифестације, кадети Полицијске академије 

Бања Лука су бројним посјетиоцима, међу 

којима су предњачили млади, представили 

криминалистичко-техничка и форензичка 

средства и методе које користи Полиција 

Републике Српске. Међу неколико штандова 

наше Управе, свакако најпосјећенији су били 

штанд за дактилоскопирање лица, те за 

изазивање невидљивих отисака папиларних 

линија, а посјећени су и били штандови са 

ултраљубичастим свјетлом, апликација за 

фото-робота и др. 

     Судећи по пажњи која је поклоњена нашем 

штанду, као 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 

полицијску обуку, као и претходних година, 

на Ноћи истраживача 2016. био један од 

најпосјећенијих, ако не и најпосјећенији. 

    Активностима од стране Управе задовољни 

су били и организатори манифестације, који 

су обећали да ће нас позивати и на наредне 

манифестације које буду организовали. 

 

Посјета начелника Полицијске академије 

полицијским академија у САД 

 

     У периоду од 17. до 24. 09. 2016. године, 

начелник Јединице за полицијску обуку – 

Полицијске академије Бања Лука Томислав 

Миросавић, у оквиру студијске посјете, 

посјетио је Сједињене Америчке Државе, 

градове Сан Франциско и Сакраменто. 
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    Посјета је организована у оквиру пројекта 

„Ментор“ у организацији Међународног 

програма помоћи у криминалистичкој обуци 

Министарства правде САД-а (USDOJ/ 

ICITAP). 

     Поред посјета полицијским академијама и 

полицијским станицама у наведеним 

градовима, извршена је и посјета Сан Дијегу, 

гдје су се гости детаљно упознали са 

менторским радом и најразвијенијим 

системом практичне обуке за новозапослене 

раднике полиције, што ће бити од великог 

значаја за даљи развој практичне обуке 

полицијских службеника Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске. 

 

Учешће Управе у пројекту „Правда за 

свако дијете“ 

 

     Дана 28. 10. 2016. године, у Теслићу је 

одржан округли сто „Јачање капацитета за 

рад са малољетницима“ у организацији 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске и Уницефа. 

     Округли сто је завршна активност пројекта 

„Правда за свако дијете“ који је у претходном 

периоду реализовао МУП РС под 

покровитељством Уницефа. На округлом 

столу су представљене активности извршене 

у циљу превенције малољетничке 

делинквенције које су у претходном периоду, 

у координацији са Управом за полицијску 

обуку, на терену реализовали припадници 

МУП-а РС. Истакнут је значај превентивних 

активности које реализује МУП РС према 

основношколској и средњошколској 

популацији, са циљем квалитативног и 

квантитативног интензивирања тих 

активности и у наредном периоду. 

     Једна од активности пројекта „Правда за 

свако дијете“ била је и израда Приручника за 

примјену полицијског упозорења према 

малољетницима, те је на округлом столу 

представљен наведени приручник чији су 

аутори др Николина Грбић Павловић, др 

Мирослав Ђурић, Свјетлана Бијелић и 

Славица Букара. Приликом промоције 

Приручника, наведено је да је он и настао са 

циљем да послужи свима који се директно 

или индиректно баве примјеном мјере 

полицијског упозорења, а прије свега 

припадницима Министарства који директно 

раде на пословима и задацима спречавања и 

сузбијања малољетничког криминалитета, 

али и другим стручњацима који се током свог 

посла сусрећу са примјеном ове мјере.  

     Округлом столу су, поред представника 

организационих јединица МУП-а РС, 

присуствовали и тужиоци Окружних 

тужилаштава у Републици Српској, 

Омбудсмен за дјецу Републике Српске, 

представници Министарства правде 

Републике Српске, представници центара за 

социјални рад из Теслића и Добоја, те 

представници осталих релевантних субјеката 

из Републике Српске. 

 

Учешће представника Управе за 

полицијску обуку на округлом столу под 

називом „Упоредна искуства образовних 

програма из области безбједности 

саобраћаја“ 

 

        У пeриоду од 18. 10. до 20. 10. 2016. 

године, у организацији Полицијске академије 

у Даниловграду, одржан је округли сто под 

називом „Упоредна искуства образовних 

програма из области безбједности 

саобраћаја“, а присуствовали су му 

Александар Лазић, начелник Одјељења за 

специјалистичку обуку и  Дејан Рикић, 

инспектор за предмет Безбједност саобраћаја 

у Јединици за полицијску обуку – 

Полицијској академији. 

     Циљ округлог стола је представљање 

наставних планова и програма полицијских 

образовних институција из региона, како би 
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се препознали сврсисходни садржаји 

наставних предмета из области безбједности 

саобраћаја који би се уклопили у нови 

концепт и садржај основне полицијске обуке 

на Полицијској академији у Даниловграду. 

Присутни су имали 

прилику да се упознају са 

мјестом и улогом Управе 

за полицијску обуку у 

МУП-у Републике Српске, 

начином организације 

рада у Управи, као и о 

активностима које Управа 

спроводи у континуитету. 

Округлом столу су, поред 

представника Управе за 

полицијску обуку и представника Полицијске 

академије из Даниловграда, присуствовали и 

представници полицијских образовних 

институција из свих земаља региона. 

     Представници Полицијске академије 

Даниловград су изразили велику захвалност 

због доприноса припадника Управе за 

полицијску обуку у ревидирању Наставних 

планова и програма у овој образовној 

институцији. 

 

Учешће кадета Полицијске академије на 

Фестивалу науке 2016 

 

     Дана 22. 11. 2016. године, кадети 

Полицијске академије су учествовали на 

овогодишњем Фестивалу науке које је, у 

организацији Минастарства науке и 

технологије Републике Српске, шести пут 

одржано у просторијама Дјечијег позоришта 

Републике Српске у Бањој Луци. 

 

     На једном од већих штандова 

манифестације, кадети Полицијске академије 

Бања Лука су бројним посјетиоцима, међу 

којима су предњачили млади, представили 

криминалистичко-техничка и форензичка 

средства и методе које користи Полиција 

Републике Српске. Међу неколико штандова 

Управе за полицијску обуку, свакако 

најпосјећенији су били штанд за 

дактилоскопирање лица, те за изазивање 

невидљивих отисака папиларних линија, а 

посјећени су и били штандови са 

ултраљубичастим свјетлом, апликација за 

фото-робота и др. 

     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 

полицијску обуку, као и претходних година, 

на Фестивалу био један од најпосјећенијих. 

    Активностима од стране Управе задовољни 

су били и организатори манифестације, који 

су обећали да ће нас позивати и на наредне 

манифестације које буду организовали. 

 

Учешће начелника Управе на регионалној 

конференцији у Црној Гори 

  

     Начелник Управе за полицијску обуку, др 

Миле Шикман, 21. и 22. децембра 2016. 

године учествовао је у раду Регионалне 

конференције „Унапређење система пријема, 

напредовања, образовања и обуке 

полицијских службеника у Црној Гори”, која 

је одржана у Подгорици. 
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     Конференцију организују Мисија ОЕБС-а 

у Црној Гори и Полицијска академија из 

Даниловграда, а учесници су били 

представници Министарства просвјете, 

Министарства унутрашњих послова, Управе 

полиције и других институција из региона са 

којима Полицијска академија сарађује у 

процесу образовања и обуке, као и 

представници полицијских образовних 

институција из региона. 

     Начелник Шикман представио је 

организацију и надлежност Управе за 

полицијску обуку МУП-а Републике Српске, 

те изнио искуства у вези са основном 

полицијском обуком, специјалистичком 

обуком и са стручним усавршавањем које се 

реализује у Министарству унутрашњих 

послова Републике Српске. 

 

СЕМИНАРИ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ, 

КУРСЕВИ, ОКРУГЛИ СТОЛОВИ И 

ДРУГИ ВИДОВИ ОБУКЕ 

 

МУП Републике Српске обезбиједиће 

полицијску обуку за припаднике Полиције 

Брчко дистрикта БиХ 

 

     Министар унутрашњих послова Републике 

Српске Драган Лукач је у јулу у Бањој Луци 

са шефом Полиције Брчко дистрикта БиХ 

Гораном Писићем потписао уговор о 

регулисању међусобних права и обавеза у 

пружању услуга извођења основне 

полицијске обуке између ових полицијских 

агенција. 

     Министар Лукач је рекао да уговор 

конкретно значи да ће осам припадника 

Полиције Брчко дистрикта проћи основну 

полицијску обуку за чин полицајца на 

Полицијској академији Управе за полицијско 

образовање МУП-а Републике Српске. 

     Шеф Писић је истакао да за Полицију 

Брчко дистрикта овакав уговор има велики 

значај зато што ће у наредном периоду 

Полиција Брчко дистрикта бити суочена са 

подмлађивањем кадрова. Он је изразио 

захвалност МУП-у Републике Српске због 

пружања могућности за усавршавање 

полицијских службеника из Брчког. 

 

Семинар „Практична обука за 

новопримљене полицијске службенике за 

послове полицајца са ССС“ 

  

     Дана 04. 07. 2016. године у Управи за 

полицијско образовање почео је десетодневни 

семинар „Практична обука за новопримљене 

полицијске службенике за послове полицајца 

са ССС“ који је намијењен правницима 

унутрашњих послова и дипломираним 

правницима унутрашњих послова који су 

током 2016. године засновали радни однос у 

Министарству на пословима и задацима 

полицајца. 

     Циљ семинара јесте практично 

оспособљавање у предузимању основних 

мјера и радњи у извршавању свакодневних 

полицијских послова полицијских 

службеника распоређених на радно мјесто 

полицајца у полицијској станици. 

 

http://education.muprs.org/wp-content/uploads/2016/12/GetImage-1.jpg
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     Ово је први семинар овакве врсте у 

практичном оспособљавању новозапослених 

полицијских службеника у Министарству 

који се, након краћег радног односа, 

оспособљавају и обучавају у примјени 

практичних полицијских знања и вјештина 

како би се ефикасно остварила синергија 

њиховог теоријског знања и практичних 

вјештина релевантних за посао који обављају. 

     Број полазника прве групе је 73, док je 

кроз наведену обуку у другом десетодневном 

циклусу који je почео 18. 07. 2016. године, а 

окончан 29. 07. 2016. године прошло још 98 

полазника. 

 

Теренска обука студената II године ВШУП 

 

     Теренска обука за студенте друге године 

Високе школе унутрашњих послова Бања 

Лука реализована је у периоду од 15. 07. 

2016. године до 24. 07. 2016. 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. 

     У извођењу теренске обуке учествовалa су 

четири инструктора са Високе школе 

унутрашњих послова Бања Лука, те одређен 

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 детаљног извјештаја 

команданта теренске обуке, непосредног 

увида у рад, те на основу разговора са 

стручним сарадницима и студентима, може се 

констатовати да је теренска обука као 

значајан облик наставе у наставном процесу 

на ВШУП-у успјешно извршена, предвиђене 

наставне цјелине су успјешно реализоване, те 

је извршено бојево гађање из дугог и кратког 

наоружања. 
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      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 

обезбиједила је Управа за полицијско 

образовање. 

 

Почетак обуке кадета XVIII класе основне 

полицијске обуке на Полицијској 

академији 

  

    У септрмбру 2016. године је у Управи за 

полицијску обуку уприличено потписивање 

Уговора о регулисању међусобних права и 

обавеза поводом похађања полицијске обуке 

у Јединици за полицијску обуку – 

Полицијској академији Бања Лука за кадете 

XVIII класе основне полицијске обуке у 

Јединици за полицијску обуку – Полицијској 

академији Бања Лука. Поред припадника 

Полицијске академије, потписивању уговора 

присуствовали су и министар унутрашњих 

послова Републике Српске Драган Лукач, 

директор полиције Републике Српске Дарко 

Ћулум и шеф Полиције Брчко дистрикта БиХ 

Горан Писић. 

     У обраћању кадетима, министар је 

похвалио њихову жељу и ентузијазам за 

пријем на Полицијску академију, наводећи 

како морају да наставе да се залажу и током 

обуке како би задовољили критеријуме 

пријема у Министарство и оспособили се за 

рад у Полицији Републике Српске. Такође, 

министар је истакао да је ово један од начина 

подмлађивања полиције Републике Српске, 

као и стратешко опредјељење МУП-а РС да 

кадровски ревитализује Полицију Републике 

Српске. 

     Значајно је истаћи да обуку кадета XVIII 

класе похађају и кадети из Брчко дистрикта 

БиХ, односно кадети које је Полиција Брчко 

дистрикта БиХ послала на школовање на 

Полицијску академију Бања Лука, те који ће 

радни однос, након окончане обуке, 

засновати у овој полицијској институцији. 

    Обука XVIII класе основне полицијске 

обуке на Полицијској академији Бања Лука 

траје 58 радних седмица и подијељена је у 

три фазе. 

     Прва фаза представља основну полицијску 

обуку у Јединици за полицијску обуку – 

Полицијској академији, у трајању од 26 

наставних седмица. У овој фази, обука, која је 

предметно-модуларног карактера, реализује 

се кроз 20 различитих предмета, вјештина и 

модула. Укупан броја часова износи 836. По 

завршету прве фазе, кадети полажу завршни 

испит. Кадети који са позитивним успјехом 

заврше ову фазу основне полицијске обуке и 

положе завршни испит, упућују се у центре 

јавне безбједности на стручно 

оспособљавање, односно на приправнички 

стаж, што представља другу фазу основне 

полицијске обуке, која се реализује у 

центрима јавне безбједности, у трајању од 6 

мјесеци, односно 960 радних сати. У току ове 

фазе, ментори у центрима јавне безбједности 

оцјењују практично поступање кадета током 

стручног оспособљавања. Кадети који са 

позитивном оцјеном заврше стручно 

оспособљавање одлазе на рефлексивну фазу 

на Полицијску академију, која представља 

трећу фазу обуке. Рефлексивна фаза 

представља интегрисану наставу (практични 

рад кадета) која се реализује на Полицијској 

академији у трајању од једне радне седмице 

или 40 наставних часова. Кадети који са 

позитивном оцјеном заврше рефлексивну 

фазу стичу услов за полагање стручног 

испита. 

 

Полицијски службеници на курсу за 

превенцију и сузбијање тероризма 

 

      Министар унутрашњих послова 

Републике Српске Драган Лукач је 12. 

септембра 2016. године у Бањој Луци 

озваничио почетак курса „Превенција и 

http://education.muprs.org/wp-content/uploads/2016/09/PocetakXVIIIklase.jpg
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сузбијање тероризма, насилног екстремизма и 

радикализма“, који Управа за полицијску 

обуку организује за полицијске службенике 

МУП-а Републике Српске.  

     Министар Лукач рекао је да се овај и 

слични курсеви организју ради превенције и 

спречавања будућих терористичких аката, те 

да у БиХ, с обзиром на раније терористичке 

акте, увијек постоји могућност да се деси 

слично. Он је нагласио да су јединице МУП-а 

Републике Српске обучене за борбу против 

тероризма, као и да се свакодневно ради на 

њиховом усавршавању. „И вјежба 'Дрина 

2016' је била у циљу обучавања за борбу 

против тероризма и будућих таквих аката 

који би могли да се десе у БиХ“, рекао је 

министар Лукач. Он је подсјетио да МУП 

Републике Српске има потписане уговоре о 

заједничким вјежбама са другим полицијским 

агенцијама на нивоу југоисточне Европе.  

      Циљ курса „Превенција и сузбијање 

тероризма, насилног екстремизма и 

радикализма“ је упознавање полазника са 

аспектима спречавања и сузбијања тероризма, 

насилног екстремизма и радикализма, као и 

са примјеном савремених обавјештајно-

безбједносних метода и средстава. 

 

Радионица у вези са полицијским 

интегритетом 

 

     У Управи за полицијску обуку 20. 09. 

2016. године одржана је радионица на тему 

полицијског интегритета којој су 

присуствовали представници основних 

организационих јединица Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске. 

Иницијатор радионице је Женевски центар за 

демократску контролу наоружања (DCAF), 

чији представници су и учествовали у 

моделирању радионице. 

     Циљ радионице је био да се представници 

Министарства упознају са најновијим 

стандардима у области полицијског 

интегритета, али и са новијим изазовима у 

овој области који се постављају и пред 

полицајце и пред саму полицијску 

организацију. 

 
     Радионицу је отворио начелник Управе, др 

Миле Шикман, те изразио захвалност за 

дугогодишњу сарадњу Министарства са 

Женевским центром за демократску контролу 

наоружања (DCAF), као и за помоћ и 

подршку коју пружају Министарству у 

његовим активностима. У уводном обраћању, 

начелник се осврнуо и на значај полицијског 

интегритета за саму полицијску организацију, 

нагласивши да је МУП РС међу првим 

полицијским агенцијама у БиХ спознао 

наведени проблем, те је у претходном 

периоду иницирао имплементацију плана 

интегритета у Министарство, која је у току, а 

да ће радионица свакако допринијети 

садржајнијој и ефикаснијиј примјени овог 

плана. 

     Радионица је организована у три сесије. У 

оквиру прве сесије, представник Женевског 

центра за демократску контролу наоружања 

је указао на инострана искуства са 

полицијским интегритетом и начинима 

његове имплементације у пракси полиција 

других земаља, као и са изазовима који се 

јављају. Друга сесија се односила на улогу 

полицијске обуке и селекције кадрова за рад у 

полицији, као најважнији и незаобилазни 

сегмент афирмисања полицијског 

интегритета. У оквиру треће сесије, којом су 

фасилитирали представници Службе за 

http://education.muprs.org/wp-content/uploads/2016/09/69103994.jpg
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заштиту интегритета и законитости у раду и 

Управе за полицијску обуку, указано је на 

одређене изазове са којим се сусрећу 

припадници полиције, те је затражено од 

представника Женевског центра за 

демократску контролу наоружања да се у 

наредном периоду пронађу одређени 

модалитети који упућују на то како реаговати 

на те изазове, те како унаприједити постојећи 

ниво полицијског интегритета. 

 

Семинар „Контрола и регулисање 

саобраћаја“ 
 

    Дана 12. и 13. 10. 2016. године. у складу са 

Наставним планом и програмом семинара 

„Контрола и регулисање саобраћаја“, у 

Управи за полицијску обуку реализован је 

наведени семинар за 20 полицијских 

службеника Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске –  ЦЈБ Бања Лука. 

Наставним планом и програмом предвиђено 

је да семинар траје 3 дана (22 наставна часа). 

 
     Циљ семинара је оспособљавање 

полицијских службеника Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске за 

контролу и регулисање саобраћаја. 

     Из наведеног призилазе и задаци курса 

који се односе на упознавање полазника са 

начином регулисања саобраћаја, оперативно-

техничке радње у контроли возача, возила и 

терета у циљу проналаска извршилаца и 

предмета кривичних дјела. 
 

Семинар „Рад полиције са 

малољетницима“ 
 

     Дана 06. 10. 2016. године у ЦЈБ Источно 

Сарајево почео је дводневни семинар „Рад 

полиције са малољетницима“, намијењен 

полицијским службеницима овог ЦЈБ-а, 

превасходно полицијским службеницима 

униформисане полиције који, сходно природи 

свакодневних послова и задатака, 

најучесталије долазе у контакт са 

малољетницима. 

     Садржај семинара се, с једне стране, 

односи на нормативни оквир поступања 

полиције са малољетницима, док се, са друге 

стране, садржај семинара односи и на 

криминалистичко-психолошке аспекте 

вођења разговора са малољетничком 

популацијом. 

      Семинару су присуствовала 24 полицијска 

службеника организационих јединица овог 

ЦЈБ-а. 

     Семинар реализују припадници Управе за 

полицијску обуку, у сарадњи са полицијским 

службеницима из организационе јединице 

Директор полиције, а наведени семинар је 

један од више планираних који ће се у 

наредном периоду одржати за све центре 

јавне безбједности у Републици Српској. 

 

Курс „Вршење увиђаја саобраћајних 

незгода“ 

 

      Дана 05. 10. 2016. године, у складу са 

Наставним планом и програмом курса 

„Вршење увиђаја саобраћајних незгода“, у 

Управи за полицијску обуку почео је 

наведени курс за 21 полицијског службеника 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске. 

     Наставним планом и програмом 

предвиђено је да курс траје до 05 .11. 2016. 

године, а биће реализован кроз 22 наставна 

дана, односно 125 наставних часова. 

     Циљ курса је оспособљавање полицијских 

службеника Министарства унутрашњих 

http://education.muprs.org/wp-content/uploads/2016/10/DSC_0005.jpg
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послова Републике Српске за вршење увиђаја 

саобраћајних незгода и поступање у случају 

кривичне и прекршајне делинквенције у 

области саобраћаја.  

     Из наведеног призилазе и задаци курса 

који се односе на упознавање полазника са 

начином обављања потребних радњи током 

вршења увиђаја саобраћајних незгода, 

упознавање са начином обављања 

криминалистичко-техничких радњи при 

вршењу увиђаја саобраћајних незгода, 

упознавање са психичким стањима учесника 

у саобраћајној незгоди, упознавање са 

начином похрањивања и кориштења података 

из информационог система Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске из 

области вршења увиђаја саобраћајних 

незгода, као и упознавање са начином 

сачињавања и комплетирања увиђајне 

документације. 
 

Семинар „Криминалистичка обрада лица 

мјеста“ 
 

    Семинар „Криминалистичка обрада лица 

мјеста“ одржан је у периоду 21–23. 09. 2016. 

године у ЦЈБ Бијељина, за 25 полицијских 

службеника. 

     Семинар је у потпуности реализован у 

складу са наставним планом и програмом. 

     Циљ семинара јесте усавршавање 

полицијских службеника Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске који 

раде на пословима криминалистичке 

полиције, како би се обезбиједило 

професионално и јединствено поступање 

приликом криминалистичке обраде лица 

мјеста, предузимање приоритетних мјера и 

радњи на лицу мјеста, прикупљање 

обавјештења и вршење увиђаја на мјесту 

извршења кривичног дјела или другог 

криминалног догађаја, као и једнообразан 

начин документовања предузетих мјера. 

      Задаци семинара односе се на пружање 

могућности полазницима да усвоје 

јединствен начин поступања на мјесту 

криминалног догађаја, једнообразан начин 

сачињавања службених забиљешки и да 

усвоје јединствен начин поступања приликом 

вршења увиђаја на мјeсту криминалног 

догађаја и сачињавања записника о увиђају и 

скице лица мјеста у конкретним ситуацијaма 

кроз практичан рад. 

 

Радионица „Помоћ особама са 

инвалидитетом“ 

 

     Дана 22. 11. 2016. године, у Управи за 

полицијску обуку одржана је едукативна 

радионица под називом „Помоћ особама са 

инвалидитетом“. 

    Радионица је одржана у сарадњи са 

Заводом за физикалну медицину и 

рехабилитацију др Мирослав Зотовић, а циљ 

радионице је био да се будући полицијски 

службеници оспособе за трансфер лица које 

користи инвалидска колица за кретање и 

савладавање архитектонских баријера. 
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     Неопходно је нагласити да се радионица 

овог типа одржава од 2013. године, у складу 

са трајним опредјељењем Министарства 

унутрашњих послова да буде на услузи и од 

помоћи свим грађанима Републике Српске. 

 

Курс за средњи руководни кадар 

 

 Дана 17. 10. 2016. године. у Управи за 

полицијску обуку почео је Курс за средњи 

руководни кадар намијењен средњем 

руководном кадру МУП РС. 

     Наведени курс је отворио начелник Управе 

за полицијску обуку, др Миле Шикман, који 

се у уводној ријечи обратио присутним 

полазницима курса. 

     Циљ курса је омогућити полазницима, 

руководним радницима средњег нивоа 

руковођења у МУП-у РС, да схвате 

сложеност проблематике руковођења у 

полицији, као и структуру и значај послова 

приликом руковођења. 

     Курс похађа 21 полицијски службеник 

организационих јединица МУП-а РС. 

     Курс реализује Управа за полицијску 

обуку, у сарадњи са полицијским 

службеницима из Управе за ОБЛО и Управе 

полиције. 

 

Округли сто „Јачање полицијског 

интегритета – самопроцјена интегритета“ 

 

      У децембру је у Управи за полицијску 

обуку организован округли сто на којем су 

представљени резултати емпиријског 

истраживања „Јачање полицијског 

интегритета – самопроцјена интегритета“. 

     Наведено истраживање је методом 

анкетирања реализовано у претходном 

периоду са циљем сагледавања властите 

перцепције полицајаца о њиховом личном 

интегритету, као и интегритету јединица у 

којима раде. 

     У истраживању су учествовалa 704 

припадника Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске који су 

анонимном анкетом процјењивали властиту 

перцепцију интегритета. 

     Наведено истраживање је дио система 

интегритета МУП-а РС и представља једну од 

пројектних активности које су предвиђене 

динамичким планом за текућу годину. 

     На округлом столу су представљени 

управо наведени резултати који ће бити 

основа за динамачки план активности за 

наредни период у склопу пројекта јачања 

система интегритета МУП-а РС. 

     Округлом столу су присуствовали 

представници свих основних организационих 

јединица Министарства. 

 

Семинар „Рад вођа сектора на 

безбједносном сектору“ 

 

     У периоду од 23. до 25. 11. 2016. године, у 

ЦЈБ Источно Сарајево реализован је семинар 

„Рад вођа сектора на безбједносном сектору“ 

за 20 полицијских службеника ЦЈБ Источно 

Сарајево. 

     Циљ семинара јесте пружити могућност 

полицијским службеницима Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске да 

освјеже и прошире раније стечена знања о 

начелима и начину рада на безбједносном 

сектору, као и о превентивном и репресивном 

дјеловању на сузбијању криминалитета, чиме 

ће се ефикасност, професионалност и 

јединствен начин поступања полицијских 
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службеника (вођа сектора) подићи на виши 

ниво. 

    Семинар је инициран од стране 

полицијских службеника са терена који су у 

претходном периоду навели потребу додатне 

едукације из области спречавања и сузбијања 

криминалитета, и то превасходно вође 

сектора који раде на наведеним пословима. 

Усљед наведеног, у наредном периоду ће се 

семинар „Рад вођа сектора на безбједносном 

сектору“ реализовати за вође сектора свих 

центара јавне безбједности у Министарству. 

 

Радионица „Унапређење капацитета 

агенција за спровођење закона за 

стратешко планирање и развојне 

политике“ 

 

    У склопу пројекта ИПА 2012, у Управи за 

полицијску обуку одржава се радионица 

„Унапређење капацитета агенција за 

спровођење закона за стратешко планирање и 

развојне политике“, која се односи на 

компоненту II „Модерно управљање људским 

ресурсима и стратешко планирање“. 

 
    Радионици присуствује 15 учесника, а се 

одржана је у периоду од 28. 11. до 02. 12. 

2016. године. 

 

Предавање о превенцији вршњачког 

насиља на друштвеним мрежама 

 

    Управа за полицијску обуку наставља са 

превентивним активностима на спречавању 

малољетничке делинквенције, као и на 

подизању свијести о значају овог проблема и 

неопходности превентивног реаговања. 

     Дана 23. 11. 2016. године, од стране 

инспектора за полицијску обуку на 

Полицијској академији Бања Лука одржано је 

предавање за наставно особље Економске 

школе у Бањој Луци. 

    Предавање се односило на превенцију 

злоупотребе вршњачког насиља на 

друштвеним мрежама и на механизме 

реаговања наставника и школског особља на 

констатоване акте вршњачког насиља у 

школи. 

    Акценат на наведеним предавањима се 

односио на безбједносне ризике коришћења 

интернета и посебно Фејсбука, као и 

друштвено пожељно понашање током 

виртуелне егзистенције, те на модалитете 

испољавања и начине предупређења 

електронског вршњачког насиља. 

 

ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ 
 

Промовисан нови број часописа 

„Безбједност,  полиција, грађани“ 
 

     Научној и стручној јавности представљен 

је данас часопис „Безбједност, полиција, 

грађани“, у издању Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске, који 

обједињује научне и стручне радове о 
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најновијим достигнућима у области 

безбједности, криминалистике и форензике. 

     Начелник Управе за полицијску обуку, др 

Миле Шикман, рекао је да је часопис 

„Безбједност, полиција, грађани“ својеврстан 

хроничар развоја полицијске професије у 

Републици Српској, те да на тај начин 

континуирано доприноси повећању угледа 

полиције и МУП-а. 

     Начелник Шикман је додао да се у 

часопису обрађују најактуелнији 

безбједносни проблеми и изазови са којима се 

суочава данашњи свијет. 

     „Ти изазови су тероризам, организовани 

криминалитет, као и друге актуелности из 

области безбједности, криминалистике и 

правних наука“, рекао је начелник Шикман. 

     Према његовим ријечима, аутори у 

часопису су научници и стручњаци МУП-а 

Републике Српске, али и других сродних 

институција из земље и иностранства. „Циљ 

нам је јавност упознати о актуелностима, 

савременим методама откривања и 

доказивања, те савременим безбједносним 

изазовима“, рекао је начелник Шикман. 

     Професор Миле Матијевић, који је био 

први главни и одговорни уредник овог 

часописа, истакао је да након 12 година 

постојања часописа до изражаја долази 

постигнути квалитет, који сваким даном јача. 

     „Часопис садржи радове афирмисаних 

професионалаца у МУП-у Републике Српске 

који настоје писањем научних радова да 

подстакну млађе кадрове у Министарству да 

се баве успјешнијим сузбијањем 

криминалитета“, рекао је професор 

Матијевић. 

 

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

 

Промовисана V класа Полицијске 

академије за припаднике СЈП 

 

     Кадети V класе основне полицијске обуке 

за припаднике Специјалне јединице полиције 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске су промовисани у 

Бањалуци. 

     Обуку је успјешно завршило 45 кандидата, 

од чега 40 мушкараца и пет жена. 

     Министар Драган Лукач је истакао да је за 

сваку земљу од великог значаја да има добро 

припремљену специјалну полицију, која може 

да одговори нарочито сложеним задацима у 

борби против тероризма и организованог 

криминала. 

    Он је рекао да је обука коју кадети похађају 

заснована на искуствима Специјалне 

јединице полиције Републике Српске која је 

пролазила обуке са специјалним јединицама 

водећих земаља Европе и Свијета. 

    „Они настављају традицију Специјалне 

јединице МУП-а Републике Српске 

формиране још 1992. године која је поднијела 

велике жртве и дала велики допринос 

стварању Републике Српске“, додао је 

министар Лукач. 

    Начелник Управе за полицијско 

образовање Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске, Миле Шикман, 

рекао је да су кадети кроз основну обуку 

стекли знања и вјештине за самостално 

обављање полицијских послова, те да ће сада 

бити упућени на шестомјесечни 

приправнички стаж у полицијске станице у 

Бањалуци, а потом на специјалну полицијску 

обуку у Специјалној јединици полиције у 

трајању од годину дана. 
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    Кадети Немања Јевђенић из Челинца и 

Ивана Секулић из Српца су рекли да је обука 

била захтјевна, али да их је кроз њу водила 

жеља да се баве полицијским послом. 

 

Почетак обуке за XVIII класу Полицијске 

академије Бања Лука 

 

     Обука за примљене кандидате почела је 

05. 09. 2016. године, а примљени кандидати 

били су дужни да поштују упутства која су 

добили да би почетак реализације наставе на 

Полицијској академији почео без проблема и 

по постојећем плану. 

 

Конкурс за VI класу Полицијске академије 

Бања Лука за припаднике СЈП 

 

     Министарство унутрашњих послова 

Републике Српске дана 11. 08. 2016. године 

расписало је конкурс за упис кадета VI класе 

основне полицијске обуке за припаднике 

Специјалне јединице полиције у Јединицу за 

основну обуку – Полицијску академију Бања 

Лука. 

     Конкурсом су прописани општи и посебни 

услови (да има најмање 18, а највише 25 

година старости, да је физички и психички 

спосoбан за рад и да посједује возачку 

дозволу „Б“ категорије). Кандидати који 

испуњавају услове треба да прођу и 

тестирање у екстремним психо-физичким 

условима, тзв. дрил.  

     У VI класу основне полицијске обуке за 

припаднике Специјалне јединице полиције 

планиран је упис 40 кадета са којима ће МУП 

Републике Српске закључити посебни уговор 

о регулисању међусобних обавеза. 

     Конкурс је објављен у дневном издању 

„Гласа Српске“ и био је отворен до 26. 08. 

2016. године. 

 

Свечани пријем за бруцоше Високе школе 

унутрашњих послова Бања Лука 

 

      На Високој школи унутрашњих послова 

уприличен је свечани пријем нове генерације 

студената који ће у академској 2016/2017. 

години похађати прву годину студија. 

      

 
     Свечаности су присуствовали професори, 

асистенти, координатори и сарадници 

запослени у Високој школи унутрашњих 

послова. 

     Ријечи добродошлице уз искрене жеље за 

успјех у будућем школовању упутио је доц. 

др Миле Шикман, начелник Управе за 

полицијску обуку. 

     Директор Високе школе унутрашњих 

послова доц. др Стево Иветић бруцошима је 

уручио индексе и упознао их са основним 

информацијама о студирању на Високој 

школи унутрашњих послова. 

    По завршетку ове свечаности и заједничког 

фотографисања, студенти су присуствовали 

академском часу одржаном на Факултету 

политичких наука за студенте прве године 

свих факултета Универзитета у Бањој Луци. 

 

Обиљежена крсна слава МУП-а РС и Дан 

Високе школе унутрашњих послова Бања 

Лука 

 

     Министар унутрашњих послова Републике 

Српске Драган Лукач је на свечаности 

поводом обиљежавања крсне славе 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске – Светог Архангела 

Михаила, упутио најискреније честитке свим 

припадницима Министарства поводом крсне 

славе. 

     Министар Лукач је рекао да ће МУП 

Републике Српске настојати и даље да се 

обучава и опрема уз помоћ Владе Републике 

Српске и  да је у току изградња Центра за 

обуку, јер је потребан ефикаснији начин 

обуке полиције. 

    „И ове године смо уложили знатна 

средства у опремање МУП-а. Све јединице за 

http://education.muprs.org/wp-content/uploads/2016/10/DSC_0019.jpg


  

16 
 

подршку и Специјална антитерористичка 

јединица опремљене су новим кратким и 

дугим наоружањем“, рекао је министар 

Лукач. 

     Он је додао да ће бити набављене нове 

униформе, с обзиром на то да је ове године 

истекао рок постојећим. 

    „Трудићемо се да нова униформа буде 

квалитетнија и да наш полицајац буде 

задовољан. Вратићемо шапку коју носи 

већина полиција у свијету“, нагласио је 

министар Лукач. 

     Предсједник Републике Српске Милорад 

Додик најавио је да ће наредне године бити 

уложена знатна средства у опремање и 

логистичку подршку Полиције Републике 

Српске, да би могла одговорити изазовима 

безбједности. 

     Предсједник Додик је истакао да је 

Полиција Републике Српске једна од 

најбољих полицијских агенција у региону. 

    „Надам се да ће то довољно стимулисати 

све припаднике полиције да још преданије 

раде свој посао“, рекао је предсједник Додик. 

     Он је свим припадницима МУП-а 

Републике Српске честитао крсну славу, а 

свршеним студентима Високе школе 

унутрашњих послова честитао је на дипломи. 

 

     Предсједница Владе Републике Српске 

Жељка Цвијановић поручила је да је Влада 

опредијељена да јача МУП Републике 

Српске, што је показала и у претходном 

периоду. 

    „Једна од ствари јесте адекватно 

образовање. И данас смо имали прилику да 

укажемо да, након 21 годину постојања 

Високе школе унутрашњих послова, идемо у 

једну нову трансформацију како бисмо 

обезбиједили адекватнију структуру која ће 

моћи да одговори изазовима локалног, 

регионалног и глобалног карактера“, навела 

је предсједница Цвијановић. 

    Она је додала да је рађено и на побољшању 

материјалних услова за рад полиције, које се 

огледа кроз адекватну опрему, наоружање, те 

да ће бити изграђен модеран центар за обуку. 

    На свечаности обиљежавања крсне славе 

данас су промовисани дипломци Високе 

школе унутрашњих послова, одређен број 

припадника МУП-а је унапријеђен у виши 

чин, а троје их је добило плакете за 

професионалан рад у протеклом периоду. 

 

Aкција добровољног давања крви 

 

     Поводом прославе крсне 

славе МУП-а Републике 

Српске, Светог Архангела 

Михаила, више од 100 

кадета Полицијске 

академије, студената 

Високе школе унутрашњих 

послова и радника Управе 

за полицијску обуку дало је 

данас у Бањалуци крв у 

Заводу за трансфузијску 

медицину. 

    Начелник Управе за полицијску обуку 

Миле Шикман рекао је да припадници МУП-

а низом активности, као што је и 

традиционално и континуирано давање крви, 

показују да је њихова професија хумана. 

    „Увијек када смо у прилици, а посебно када 

обиљежавмо значајне датуме, добровољно 

дајемо крв“, рекао је начелник Шикман. 

    Директор Завода Гордана Гузијан 

похвалила је припаднике МУП-а Републике 

Српске који се често одазивају оваквим 
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акцијама, те навела да су залихе крви 

задовољавајуће, али да је њихово 

попуњавање увијек корисно. 

     „Завод је тако организован да крв може да 

се прикупља у десет градова и да се усмјерава 

у оне службе гдје су залихе крви смањене“, 

истакла је Гузијанова. 

     Кадет Полицијске академије Сања Остојић 

рекла је да је поносна што је дио ове акције, 

јер и на овај начин може бити у служби 

грађана, а са њом је сагласан и њен колега 

Сретен Василић који је истакао да је 

добровољно давање крви хумана акција, а да 

је хуманост у опису полицијских послова. 

  

Дан отворених врата у Управи за 

полицијску обуку 

 

     У склопу реализације годишњег плана 

рада Управе за полицијску обуку, дана 26. 10. 

2016. године реализована је активност Дан 

отворених врата. 

 
      Наши гости су били: 

- Предшколска установа „Плави чуперак“; 

- Предшколска установа „Звјездица“; 

- ЈУ ОШ Милош Црњански; 

- ЈУ ОШ Бранко Радичевић; 

- ЈУ ОШ Холандија, Слатина; 

- ЈУ Економска школа; 

- ЈУ Техничка школа. 

      Циљ активности је био да се дјеца из 

вртића и ученици основних и средњих школа 

упознају са организационом структуром 

Управе за полицијску обуку, као и са 

образовном дјелатности Управе. Гостима су 

презентовани кабинети, наставна средства за 

обуку, али и вјештине и знања која кадети 

стичу током школовања у Управи за 

полицијску обуку. 

     Постављени циљ и задаци су у потпуности 

остварени, на обострано задовољство 

домаћина и ученика, одушевљених оним што 

су видјели. 

 

Мотивационо предавање за кадете 

Полицијске академије 

 

      У складу са планираним активностима, 

дана 24. 11. 2016. године у амфитетару 

Управе за полицијску обуку одржан је час 

мотивационог предавања за кадете XVIII 

класе основне полицијске обуке, са циљем да 

се кадетема пружи помоћ у идентификацији 

са полицијским позивом и с циљем подизања 

мотивације за рад и учење на виши ниво. 
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     Предавања и дискусије су се одвијали у 

неформалном разговору свршених кадета 

Полицијске академије и кадета XVIII класе 

полицијске обуке, везано за међусобну 

повезаност усвојеног знања, вјештина и 

ставова током обуке у Полициској академији 

и примјењивости наученог у пракси. 

     Кадети XVIII класе полицијске обуке су 

имали могућност да чују искуства и поставе 

питања свршеним кадетима Полицијске 

академије Драгану Верићу, полицијском 

службенику у Јединици за подршку ЦЈБ Бања 

Лука и Немањи Јевђенићу, приправнику 

(кадету V класе основне полицијске обуке за 

припаднике Специјалне антитерористичке 

јединице МУП-а РС) који се налази на 

приправничком стажу у Полицијској станици 

Лазарево. 

    Циљ часа је у потпуности оставрен, 

имајући у виду чињеницу да су кадети чули 

„из прве руке“ искуства младих колега, те да 

су добили одговоре на постављена питања. 

 

У Управи обиљежен рођендан Ханса Гроса 

  

     Дана 27. 12. 2016. године, у просторијама 

Управе за полицијску обуку у Бањој Луци 

одржан је „Час научне криминалистике“ 

поводом обиљежавања рођендана „оца 

криминалистике“ Ханса Гроса.  

     Наведено је постало традиција у Управи за 

полицијску обуку, те прилика да радници 

Управе, припадници Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске, 

студенти Високе школе унутрашњих послова, 

кадети Полицијске академије и 

заинтересовани посјетиоци пригодним 

програмом обиљеже рођендан утемељивача 

савремене криминалистике.  

     Ове године, програм обиљежавања 

рођендана у Управи се састојао од пригодних 

реферата професора криминалистике и 

студената Високе школе. 

     Присутни су у кабинету криминалистике 

чули пригодне реферате, те је начелник 

Управе др Миле Шикман говорио о стању 

криминалистике у Републици Српској, док је 

наведено посматрао кроз четири сегмента 

присутности криминалистике код нас: 

образовна компонента, апликативна, научно-

истраживачка и издавачка.  

     Предсједник Интернационалне асоцијације 

криминалиста др Миле Матијевић говорио је 

о улози, значају и доприносу Владимира 

Водинелића, доајена криминалистике на 

нашим просторима и о његовој двотомној 

„Криминалистици“, те о неопходности и 

релевантности криминалистичког образовања 

припадника полиције.  

     Студентице прве године Високе школе 

унутрашњих послова Бања Лука Данијела 

Милашиновић и Ивана Вођевић су се 

осврнуле на живот и дјело Ханса Гроса, 

посебно истичући његов теоријски допринос 

утемељењу криминалистике као науке.  

     Инспектор за полицијску обуку на 

Полицијској академији Александар 

Миладиновић је представио могућности 

форензичкe 3D симулације у 

криминалистичкој пракси, посебно указујући 

на одређене примјере из праксе гдје би ова 

метода могла да буде корисна. 
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