ПОСЈЕТЕ ПРЕДСТАВНИКА УПРАВЕ ЗА
ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ
СРОДНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И
УЧЕШЋЕ НА ЗНАЧАЈНИЈИМ
СКУПОВИМА
Кадети Полицијске академије учествовали
у свечаном дефилеу поводом 25 година
Републике Српске
Улицом
Краља
Петра
првог
Карађорђевића дефиловали су и чланови
женског рукометног клуба и рукометног
клуба „Борац“, рукометног клуба „Младост“,
Бициклистичког савеза, боксерског клуба
„Славија“, одбојкашког клуба „Лакташи“, те
мото-клуба „Ноћни вукови“.
Припадници Министарства који су
учествовали у свечаном дефилеу су
припадници Специјалне антитерористичке
јединице, затим припадници јединица за
подршку, припадници посебних снага
полиције, припадници саобраћајне полиције,
те припадници полиције опште надлежности.
У дефилеу су учествовале и двије јединице
кадета XVIII класе Полицијске академије
Бања Лука, а и заставни вод који је био на
челу свечаног дефилеа чинили су кадети
Полицијске академије.
Кадетима су командовали припадници
Полицијске академије, а командант свечаног
дефилеа је био Томислав Миросавић,
начелник Јединице за полицијску обуку –
Полицијске академије Бања Лука.

Поводом 25 година Републике Српске, 09.
01. 2017. у Бањој Луци одржан је свечани
дефиле у којем су учествовали припадници
Министарства
унутрашњих
послова
Републике Српске, Борачке организације
Републике Српске и студенти који су носили
заставу Републике Српске.
Учесници су били и припадници
Републичке управе цивилне заштите, одсјека
за послове цивилне заштите и професионалне
територијалне ватрогасне јединице Бањалука,
чланови градске организације Црвеног крста
Бањалука, предузећа „Поште Српскеˮ и
Савеза националних мањина Републике
Српске. У дефилеу су учествовали и чланови
бањалучке
филхармоније,
бањалучке
мажореткиње, чланови културно-умјетничких
друштава
„Пискавица“,
„Чајавец“
и
„Пелагић“, као и Кошаркашког савеза,
Фудбалског савеза и Рукометног савеза
Српске.
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подлогор Маутхаузена, гдје су положили
вијенце на спомен плочу и одали почаст
жртвама. Током посјете су обишли гробове из
Првог свјетског рата у мјесту Рајфердорф и
положили вијенце страдалим српским
војницима, а након тога су посјетили
концентрациони логор Маутхаузен те
положили вијенце на спомен плочу српским
жртвама. Присуствовали су историјском часу
који је одржао министар у Влади Републике
Србије Александар Вулин. Група је на крају
посјете обишла и логор Ашах који се налази у
околини града Линца.

Кадети Полицијске академије учествовали
на комеморативним свечаностима у
Чешкој и Аустрији
Кадети Јединице за полицијску обуку –
Полицијске академије и студенти Факултета
безбједносних наука Универзитета у Бањој
Луци боравили су у Чешкој и Аустрији на
комеморативним
свечаностима
у
концентрационим логорима.

Кадети Полицијске академије посјетили
III пјешадијски пук у касарни Козара
Кадети Полицијске академије посјетили су
у оквиру манифестације Дан отворених врата
3. пјешадијски (Република Српска) пук
Оружаних снага БиХ.

Кадети Јединице за полицијску обуку су
посјетили наведену манифестацију 10. маја у
касарни Козара у Бањој Луци и том приликом
су обишли тактичко-технички збор са
наоружањем, Клуб Војске Републике Српске
и Спомен-собу у којој су одали почаст
погинулим борцима Војске Републике
Српске.
Такође су се упознали са дијелом
наоружања и опреме којом располаже 3.
пјешадијски
(Република
Српска)
пук
Оружаних снага БиХ, као и са догађајима из
блиске
прошлости
из
одбрамбеноотаџбинског рата који се водио на овим
просторима.

Приликом
посјете Чешкој,
која
је
обављена у периоду од 27. 04. до 30. 04. 2017.
године, група је обишла логоре Јиндриховице
и Терезин и положили вијенце на спомен
плочу, одали почаст жртвама и обишли
спомен-костурницу, те се уписали у књигу
жалости. Том приликом су обишли гробље из
Првог свјетског рата у Братислави и
положили вијенце страдалим српским
војницима, а посјетили су и бункере и
утврђења у близини гробља, те након тога
присуствовали служењу литургије у цркви
Успења пресвете Богородице и обишли
Велики Мађир, гдје су положили вијенце на
спомен плочу, одавши тако почаст страдалим
Србима у Првом свјетском рату.
Друга група је боравила у Аустрији у
периоду од 05. 05. до 08. 05. 2017. и том
приликом посјетила логор Ебензеу и Гузен,
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ПОСЈЕТЕ СТРАНИХ ДИПЛОМАТА,
ФУНКЦИОНЕРА И ПРЕДСТАВНИКА
СРОДНИХ ИНСТИТУЦИЈА УПРАВИ ЗА
ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ

Посјета министра
Управи за полицијску обуку
23. фебруара Управу за полицијску обуку
посјетио је министар унутрашњих послова мр
Драган Лукач, у пратњи шефа Кабинета
министра Сање Драгичевић и начелнице
Управе за материјално-финансијске и
имовинске послове др Бранке Савић.
Делегацију је примио начелник Управе, др
Миле Шикман. Циљ посјете је био обилазак
просторија које користи Управа, а обухватају
канцеларије, кабинете за извођење наставе у
управној згради, кабинет криминалистике,
криминалистичко-форензичку лабораторију,
музеј,
ситуациони
стан,
библиотеку,
студентску службу, као и канцеларије које су
додијељење на кориштење Управи за
материјално-финансијске
и
имовинске
послове. Такође, министар је овом приликом
обишао и зграду интерната у којој се, поред
соба намијењених за смјештај кадета и
осталих полазника семинара и курсева, налазе
и просторије додијељене на коришћење
Јединици за подршку Бања Лука, као и
Одјељењу за здравствену заштиту.

Посјета Представника ЕУФОР-а Управи
за полицијску обуку
Представници ЕУФОР-а су 16. фебруара
посјетили Управу за полицијску обуку
Министарства
унутрашњих
послова
Републике Српске.

Том приликом су се састали са
представницима Министарства како би се
упознали са системом обуке у МУП-у, те
разговарали о модалитетима будуће сарадње.
Испред
МУП
РС
састанку
су
присуствовали др Миле Шикман, начелник
Управе за полицијску обуку, Томислав
Миросавић, начелник Јединице за полицијску
обуку – Полицијске академије, Миодраг
Умљеновић, начелник Јединице за стручно
усавршавање и Милутин Иветић, начелник
Одјељења за логистику и интернатске услуге,
те Татјана Телић, начелник Одјељења за
међународну сарадњу и Искра Стојчиновић,
инспектор у Одјељењу за међународну
сарадњу. Испред ЕУФОР-а, састанку су
присуствовали Alexander Gstrein, замјеник
шефа OPS LCC, Главна команда ЕУФОР-а и
Benedictos Iorga – командант ЛОТ тима
ЕУФОР-a Бања Лука.

Приликом обиласка интерната, министар
је
изразио
задовољство
постојећим
смјештајним капацитетима, опремљеношћу и
уредношћу просторија које је обишао,
посебно истакавши дисциплину и уредност
смјештајних јединица у којима бораве кадети
Јединице за полицијску обуку – Полицијске
академије. Министар је истакао да простор
којим располаже Управа пружа солидне
техничке и друге претпоставке за квалитетно
вршење послова и задатака из домена рада
ове
институције.
У
разговору
са
руководством Управе, усаглашено је да се
одређени смјештајни капацитети реновирају у
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циљу побољшања смјештајних услуга и
повећања функционалности.
Током обиласка кабинета за извођење
наставе, министар се накратко задржао и на
настави са кадетима који су разговарали са
министром о наставном процесу који је у
току, о обавезама које слиједе послије
завршетка теоријске наставе, након чега им је
министар пожелио много среће и успјеха у
будућем раду.
На крају посјете, министар је истакао да је,
имајући у виду значај ове Управе за
Министарство,
генерално
задовољан
постојећим стањем те да је потребно у
наредном периоду континуирано радити на
унапређењу постојећег стања у циљу што
успјешнијег обављања послова и задатака из
домена Управе.

спроведена за припаднике полицијских
агенција у БиХ.
Након састанка са директором Ћулумом,
делегација Амбасаде САД-а у БиХ посјетила
је Управу за полицијску обуку, гдје се састала
са начелником УПО Милом Шикманом. Они
су заједно обишли просторије са опремом
која је у претходном периоду набављена у
сарадњи са ICITAP-ом.
МУП Републике Српске већ дужи низ
година остварује успјешну сарадњу са
ICITAP-ом, која се одвијала кроз различите
заједничке пројекте који су првенствено
имали као циљ унапређење рада МУП-а.
Посјета делегације МУП Руске федерације
Управи за полицијску обуку
05. априла, Управу за полицијску обуку
посјетила је делегација Министарства
унутрашњих послова Руске Федерације
поводом Дана полиције Републике Српске
који је обиљежен 4. априла. Делегацију су
чинили припадници Полицијске управе
Москва, а предводила их је генерал-мајор
Агафјева Наталија Ивановна.

МУП РС наставља успјешну сарадњу са
Амбасадом САД у БиХ
Директор полиције Републике Српске,
Дарко Ћулум, данас је у Бањалуци одржао
састанак са шефом канцеларије Амбасаде
САД у БиХ Едом Галагером (Ed Gallagher),
директором
INL
програма
Лијамом
Офланаганом
(Liam
O’Flanagan)
и
директором ICITAP програма у БиХ Чарлсом
Бенетом (Charles Bennett). На састанку је
било ријечи о досадашњој сарадњи, као и о
активностима које су планиране у наредном
периоду.

Делегација Министарства унутрашњих
послова Руске Федерације састала се са
начелником Управе за полицијску обуку, др
Милом Шикманом, и његовим сарадницима,
те су се упознали са активностима и
дјелатношћу ове Управе. Такође, током
разговора размијенили су искуства у погледу
обуке
и
стручног
усавршавања,
те
могућности за сарадњу на овом пољу.
Наведеном састанку присуствовао је и
декан Факултета безбједносних наука, доц. др
Предраг Ћеранић, који је представио
новоформирани Факултет, те указао на

Саговорници су разговарали и о
реорганизацији МУП-а Републике Српске, са
посебним освртом на трансформацију
центара јавне безбједности у полицијске
управе, затим о подмлађивању кадрова МУПа, као и о обуци „Употреба силе“ која ће бити
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правце развоја ове високошколске установе.
Такође, указано је на значај Факултета за
Министарство
унутрашњих
послова
Републике Српске, као и на могућност за
повезивање са сродним установама у Руској
Федерацији.

безбједносним изазовима са којима се
сусреће Република Српска, али и БиХ, те
промјенама које су начињене у организацији
Министарства, посебно у области образовања
припадника МУП-а.
Полазници су имали прилику да се
упознају и са образовним капацитетима
Управе за полицијску обуку, просторијама
наведене управе, а посебно са системом
образовања и обуке полицијских службеника,
као и трансформацијом Високе школе
унутрашњих
послова
у
Факултет
безбједносних наука. Домаћини су били
начелник Управе за полицијску обуку, Миле
Шикман, и декан Факултета безбједносних
наука Предраг Ћеранић.

Након тога, обишли су Музеј полиције
Републике Српске који ради у склопу ове
Управе, затим кабинете наоружања и
криминалистике,
школску
полицијску
станицу, као и објекат интерната.

Посјета полазника школе ''Млади и
безбједност'' Управи за полицијску обуку
22. маја, у оквиру рада друге школе
„Млади
и
безбједностˮ
одржане
у
организацији Мисије ОСЦЕ у БиХ, око 30
студената права, социологије, политологије и
безбједносних студија из БиХ посјетило је
Управу за полицијску обуку.

Полазници Високих студија безбједности и
одбране Републике Србије у посјети МУП
Српске
Министар унутрашњих послова Републике
Српске, Драган Лукач, и директор полиције
Републике Српске, Дарко Ћулум, 26. априла
у
Aдминистративном
центру
Владе
Републике Српске примили су делегацију
Шесте класе полазника Високих студија
безбједности и одбране Републике Србије.

Школа „Млади и безбједностˮ је
организована у сарадњи са интерресорном
радном групом Савјета министара БиХ за
посматрање
спровођења
Безбједносне
политике БиХ. Студенти су дошли са
универзитета у Бањој Луци, Сарајеву,
Мостару, Тузли, Зеници и Бихаћу, као и са
Америчког универзитета у Сарајеву и
Међународног универзитета Бурч. Ова
Школа је пружила практични увид у рад
институција надлежних за усвајање и
провођење Безбједносне политике БиХ, међу

Министар Лукач је истакао да је МУП
отворен за сваки вид сарадње, размјене
искустава,
стручних
усавршавања
и
истраживања, а на састанку је било ријечи о
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којима је и Министарство
послова Републике Српске.

унутрашњих

поздравио је присутне
добродошлицу.

Током посјете Управи, инспектор за
полицијску обуку Александар Миладиновић
је посјетиоцима представио мјесто, улогу и
активности Управе, посебно се базирајући на
полицијску
обуку
кадета
Полицијске
академије.
Студентима су представљене просторије и
опрема које кадети користе током полицијске
обуке, те неке од мјера и радњи за које се
кадети оспособљавају током полицијске
обуке. Међу њима су и криминалистичкотехничка обрада лица, дактилоскопирање
лица, изазивање отисака папиларних линија,
лишење слободе осумњиченог и друге
методе.
Студенти су обишли и Музеј полиције
Републике Српске гдје су им приказани
експонати који су се користили у
полицијском послу, а тренутно представљају
збирку музеја.

и

пожелио

им

Истакао је да се Република Српска
суочава са бројним безбједносним изазовима
који су пријетња њеној стабилности, те да је
постојање Факултета безбједносних наука
један од битних темеља сигурности
Републике Српске.

У наставку предавања, присутнима се
обратио предсједник који је говорио о
безбједности наше земље и нагласио да је
Република Српска потпуно безбједна, иако се
многе организације труде да угрозе њену
безбједност.
Осврнуо се на Дејтонски мировни
споразум, на настанак Републике Српске и о
на безбједност наше земље.
Позвао је студенте да се школују како би
чували наш народ, земљу и јачали полицију и
постали стуб безбједности Републике Српске.
Споменуо је подмлађивање полицијских
снага, нагласио да је Влада издвојила
средства за унапређење, проширење и
оспособљавање просторија који ће служити
Полицији Републике Српске у борби против
безбједносних пријетњи, а највише тероризма

Посјета Предсједника Републике Српске
Управи за полицијску обуку
Предсједник Републике Српске, Милорад
Додик, са министром унутрашњих послова,
Драганом Лукачем, и ректором Универзитета
у Бањој Луци, Миланом Матаругом, посјетио
је Факултет безбједносних наука и Управу за
полицијску обуку, гдје је одржао предавање
на тему „Безбједносни ризици у Републици
Српској и региону“.
Препуну салу испунили су студенти
Факултета безбједносних наука, кадети
Полицијске академије и многобројни гости.
Декан Факултета безбједносних наука
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са којим се, према његовим ријечима, тешко
боре и јаче силе.
На крају свог предавања, предсједник је
још једном нагласио да је Република Српска
безбједна земља и да сви, а нарочито
припадници
Министарства
унутрашњих
послова и студенти, као будући припадници,
морају очувати име, положај и народ
Републике.

Циљ курса је оспособити припаднике
Министарства
који
раде
у
области
криминалистичке технике за самостално,
стручно и професионално обављање послова
и задатака криминалистичког техничара,
вршење одређених практичних радњи, а
посебно за:
- снимање и израду фото-документације,
- цртање криминалистичких скица и цртежа у
размјери,
- проналажење, тумачење и обраду
материјалних трагова на лицу мјеста,
- дактилоскопирање лица,
- писање захтјева за вјештачење и др.
Прије почетка курса, полазницима се
обратио начелник КТЦ Раденко Новаковић
који им је пожелио успјешно похађање курса.
Основни курс за тајно праћење
13. фебруара, у Управи за полицијску
обуку, почео је основни курс за тајно
праћење. Курс су отворили начелник Управе
за полицијску обуку, др Миле Шикман, и
начелник Управе за тешки и организовани
криминалитет, Дарко Илић, који су
полицијским
службеницима
пожељели
успјешан рад током курса, те у уводној
ријечи објаснили циљ и значај ове врсте
обука за полицијске службенике МУП-а РС,
који би након успјешно завршеног курса
требало да раде на пословима и задацима
тајног праћења.

Присутни студенти и кадети су изразили
задовољство и захвалност за данашње
предавање, убијеђени да управо они могу
одговорити постављеном задатку и изазовима
који пријете за угрозе безбједност Републике
Српске.
СЕМИНАРИ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ,
КУРСЕВИ, ОКРУГЛИ СТОЛОВИ И
ДРУГИ ВИДОВИ ОБУКЕ
Курс криминалистичке технике
13. фебруара, у Управи за полицијску
обуку почео је Курс криминалистичке
технике за 25 полазника полицијских
службеника МУП-а РС у трајању од 97
радних дана.

Курс је организован за припадникe МУП-а
РС и трајао је до 24. 02. 2017. године.
Циљ курса је да сe полицијски службеници
оспособе за ефикасно и безбjедно обављање
полицијских послова из надлежности Управе
за организовани и тешки криминалитет МУП-
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а РС, односно Јединице за посебне послове,
као што су тајно праћење и осматрање, те да
усвоје теоријске основе извиђања и стекну
вјештине потребне за извиђање, усвоје
теоријско знање из основа присмотре и
стекну вјештину присмотре, користе се
опремом којом се користи приликом мобилне
и комбиноване пратње, те да кроз практично
поступање
демонстрирају
мобилну
и
комбиновану пратњу.
Курс организују и реализују Управа за
полицијску обуку и Управа за организовани и
тешки криминалитет.

друштвеним
мрежама
злоупотребе
и
могућност сексуалног искоришћавања.
Он каже да се „предатори“ користе
лажним налозима и покушавају обманом
доћи до компромитујућих фотографија које
послије користе као уцјену.
„Млади нису свјесни да на овај начин могу
постати и жртве правог сексуалног
искоришћавања, односно да их предатори
наведу да се виде и у реалном животу, па их
сексуално искористе“, рекао је начелник
Шикман.
Он је додао да у основним и средњим
школама широм Српске припадници МУП-а
проводе програм превентивних активности да
би млади били упознати са могућностима што
безбједнијег
коришћења
савремене
технологије и да не би постали њене жртве.
„Седам година ученике упознајемо са
различитим облицима угрожавања којима су
изложени на друштвеним мрежема и
штетним посљедицама, како да то препознају
и правилно реагују“, навео је начелник
Шикман.
Он је додао да је данашње предавање
промоција наставка ових активности и у
другом полугодишту.
„Током прошлог полугодишта више од
18.000 ученика чуло је наша предавања.
Одржали смо око 250 предавања у више од
110 основних и средњих школа којима, осим
ђака и наставника, присуствују и родитељи
ученика, којих је било око 750″, навео је
начелник Шикман.

Почетак превентивно-едукативних
активности у другом полугодишту

Министарство
унутрашњих
послова
Републике Српске је 17. фебруара у Основној
школи „Кнез Иво од Семберије“ у Бијељини
организовало
превентивно-едукативно
предавање за око 400 ученика на тему
„Превенција негативности на друштвеним
мрежама“, са којим је озваничен наставак
превентивних активности на предупређењу
малољетничке делинквенције.
Млади веома често нису свјесни да их на
друштвеним мрежама „вребају“ такозвани
предатори, док родитељи мисле да им је
дијете сигурно јер сједи у сусједној соби, а у
ствари је, посредством мреже, изложено
опасностима као и у реалном животу,
упозорио је данас у Бијељини начелник
Управе за полицијску обуку МУП-а
Републике Српске Миле Шикман.
Начелник Шикман је навео да су најчешће
опасности којима су млади изложени на

Александар Миладиновић, инспектор на
Полицијској академији у Бањалуци, рекао је
да је данашње предавање посвећено и томе на
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који начин млади могу најбрже алармирати
релевантне заштитне субјекте.
Он је навео да је сва кривична дјела на
интернету потребно пријавити полицији, а за
негативности које нису кривична дјела
потребно је алармирати друге субјекте
заштите, администраторе Фејсбука и других
друштвених мрежа.

формирана Управа за борбу против
тероризма и екстремизма којој је основни
циљ и задатак супротстављање и спречавање
свих облика тероризма, екстремизма и
радикализма и да је ова Управа спремна да
одговори свим евентуалним пријетњама и
изазовима који се стављају пред њу.
Циљ основног курса „Превенција и
сузбијање тероризма, насилног екстремизма и
радикализмаˮ јесте упознавање полазника са
аспектима спречавања и сузбијања тероризма,
насилног екстремизма и радикализма, као и
примјеном
савремених
обавјештајнобезбједносних метода и средстава.

Курс ''Превенција и сузбијање тероризма,
насилног екстремизма и радикализма''
У просторијама Управе за полицијску
обуку, 22. фебруара, директор Полиције
Републике Српске, Дарко Ћулум, начелник
Управе за полицијску обуку, др Миле
Шикман, и начелник Управе за борбу против
тероризма и екстремизма, Горан Балабан,
озваничили су почетак курса „Превенција и
сузбијање тероризма, насилног екстремизма и
радикализма“, који Управа за полицијску
обуку организује за полицијске службенике
МУП-а Републике Српске.

Крај прве фазе обуке за кадете XVIII класе
17.03.2017. године, сто тридесет један
кадет XVIII класе Јединице за полицијску
обуку – Полицијске академије Бања Лука
окончао је прву фазу полицијске обуке у
Јединици за основну обуку – Полицијској
академији Бања Лука. Од укупног броја
кадета, сто двадесет и три кадета су
припадници
Министарства
унутрашњих
послова и упућени су на стручно
оспособљавање – приправнички стаж у
Центар јавне безбједности Бања Лука, док су
преосталих
осам
кадета
припадници
Полиције Брчко дистрикта БиХ и упућени су
на стручно оспособљавање – приправнички
стаж у ову полицијску агенцију.

Директор полиције је изразио своје
задовољство организацијом наведеног курса,
имајући у виду да је наведена тема веома
актуелна како код нас, тако и у региону.
Такође, директор је нагласио да су овакве
врсте обука неопходне за полицијске
службенике МУП-а РС, како би што
успјешније и ефикасније одговорили на све
послове и задатке који им предстоје у
наредном периоду, током обављања њихових
редовних послова и задатака.
Начелник Шикман је рекао да се овај и
слични курсеви организују ради превенције и
спречавања будућих терористичких аката, те
да у БиХ, с обзиром на раније терористичке
акте, увијек постоји могућност да се деси
слично.
Начелник Балабан је рекао да је
руководство
МУП-а
РС
препознало
тероризам, екстремизам и радикализам као
веома опасну друштвену појаву, те је зато и

Кадетима су се обратили начелник Управе
за полицијску обуку, др Миле Шикман, и
начелник Јединице за полицијску обуку –
Полицијске академије Бања Лука, Томислав
Миросавић, са ријечима похвале за залагање
у претходних шест мјесеци обуке, зажељевши
им срећу у будућем раду.
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специјалистичку обуку Александар Лазић,
који је полазницима пожелио успјешан рад
током курса, те у уводној ријечи објаснио
циљ и значај ове врсте обука за полицијске
службенике МУП-а РС. Овај курс је
организован у складу са концептом
усавршавања нижег руководног кадра у
Министарству
унутрашњих
послова
Републике Српске на основу Годишњег
програма рада Управе за полицијску обуку за
2017. годину.

Почетак обуке за VI класу Полицијске
академије за припаднике САЈ
У Управи за полицијску обуку уприличено
је потписивање Уговора о регулисању
међусобних права и обавеза поводом
похађања полицијске обуке у Јединици за
полицијску обуку – Полицијској академији
Бања Лука за кадете VI класе полицијске
обуке у Јединици за полицијску обуку –
Полицијској академији Бања Лука за
припаднике Специјалне антитерористичке
јединице МУП РС. Поред припадника
Полицијске академије, потписивању уговора
присуствовао је и министар унутрашњих
послова Републике Српске, Драган Лукач.

Циљ курса је да руководни радници нижег
нивоа
руковођења
у
Министарству
унутрашњих послова Републике Српске
усвоје знања која ће им бити потребна за
руковођење, као и да схвате сложеност
проблематике руковођења у полицији, те да
се упознају са структуром и значајем послова
приликом руковођења. У реализацији
наставног процеса су учествовали запослени
у Управи за полицијску обуку, Управи
полиције и Управи за обезбјеђење личности и
објеката, а наставу су похађала 24 полазника
током три радне седмице.

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.
Обука VI класе полицијске обуке за
припаднике САЈ подијељена је на три фазе и
траје 58 радних седмица.

Обука ''Оперативна аналитика''
У периоду од 18. до 21. априла у Управи за
полицијску обуку била је реализована обука
„Оперативна аналитикаˮ.
Реализацију Обуке вршили су Роберт
Лалић и Борат Блажина испред Министарства
унутрашњих послова Словеније, у сарадњи са
представницима Управе за организовани и
тешки
криминалитет
Министарства
унутрашњих послова Републике Српске.
Обуци је присуствовало 28 полазника,
припадника
Полицијских
управа
из

Курс за нижи руководни кадар
10. априла, у просторијама Управе за
полицијску обуку отпочела је реализација
Курса за нижи руководни кадар. Курс је
отворио
начелник
Одјељења
за
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Републике Српске, као и припадника Управе
за организовани и тешки криминалитет.

Едукација дјеце о „Плавом китуˮ
17. маја, у основној школи „Милош Дујићˮ
у
Челинцу,
у
оквиру
реализације
превентивно-едукативних активности на
спречавању малољетничке делинквенције,
одржано је предавање за ученике, родитеље
ученика и за наставно особље ове школе.
Наведено предавање је реализовано у
оквиру пројекта превенције малољетничке
делинквенције који Управа за полицијску
обуку спроводи на територији Републике
Српске.
У
оквиру
наведених
превентивноедукативних активности, акценат је на
предупређивању
безбједносно-ризичног
понашања на друштвеним мрежама.
Основни циљ превентивних активности
јесте упознавање циљне популације са
одређеним безбједносно-ризичним облицима
понашања,
облицима
испољавања
негативности према ученицима, те начинима
адекватног и афирмативног реаговања на те
негативности.
Наведени пројекат је наставак претходних
превентивних активности Министарства, са
одређеним модификацијама садржаја које су
инициране
актуелном
безбједносном
проблематиком.

Циљ обуке је да полазници усвоје основна
знања везана за оперативну аналитику.
Курс ''Вршење увиђаја саобраћајних
незгода''
15. маја у Управи за полицијску обуку
почела је реализација курса „Вршење увиђаја
саобраћајних незгодаˮ.

Полазнике Курса поздравио је начелник
Одјељења
за
специјалистичку
обуку,
Александар Лазић, који је истакао да је
основни
циљ
Курса
оспособљавање
полицијских
службеника
Министарства
унутрашњих послова Републике Српске за
вршење увиђаја саобраћајних незгода и
поступање у случају кривичне и прекршајне
делинквенције у области саобраћаја.
Курс је
похађало
20 припадника
Министарства
унутрашњих
послова
Републике Српске из Полицијских управа
који треба да обављају послове везане за
вршење увиђаја саобраћајних незгода.
Курс је трајао 22 радна дана и реализовано
је 125 часова теоретске и практичне наставе.

Ученике је занимала појава апликације
„Плави китˮ, усљед чега је посебна пажња
током предавања посвећена наведеној појави.
Ученицима је укратко објашњено шта је
„Плави китˮ и како он функционише, а
посебно је указано на предупређење
активности у случају добијања ове
апликације, те на начин алармирања
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релевантних субјеката у случају доласка у
контакт са овом апликацијом.

– оспособљавање како би се стечена знања
самостално и професионално примијенила у
пракси.
У оквиру програмских садржаја курса,
заступљени су сљедећи садржаји:
-Појам,
узрочност
и
постојаност
криминалитета,
– Извршиоци КД и њихова типологија,
– Појам и значај криминалитета,
– Извори сазнања о КД и извршиоцима,
– Прикупљање обавјештења, осматрање,
праћење, предмети и трагови КД као
материјални докази,
– Увиђај и реконструкција,
– Препознавање,
– Основи психологије исказа,
– Општа тактичка правила обављања
информативног разговора,
– Појам и значај кривичне пријаве.
Садржаји курса реализовани су кроз 30
наставних часова.

Курс ватрене обуке
22. маја, са почетком у 08,30 часова у
просторијама Управе за полицијску обуку
почео је „Курс за инструкторе ватрене обуке“
за 19 полазника полицијских службеника
МУП-а Републике Српске у трајању од 10
радних дана.
Циљ курса је теоријско и практично
оспособљавање
радника
Министарства
унутрашњих послова – инструктора ватрене
обуке који ће у полицијским станицама и
другим организационим јединицама МУП-а
РС стечена знања и вјештине преносити на
остале припаднике полиције.

Курс за инструктора ватрене обуке
02. јуна у просторијама Управе за
полицијску обуку завршен је „Курс за
инструкторе ватрене обуке“. Курс се
одржавао од 22.05-02.06.2017. године у
просторијама Управе за полицијску обуку и
на стрелишту за 15 полазника.
Циљ курса био је да полазници усвоје нова
знања и вјештине у руковању наоружањем
које користе припадници МУП-а Републике
Српске, кроз вјежбе прецизног, интервентног,
тактичког и гађања у самоодбрани, као и да
развију
способност
самосталног
организовања гађања ватреним оружјем. Курс
је успјешно завршило свих 15 полазника.

Прије почетка наставе, полазницима се
обратио
начелник
Одјељења
за
специјалистичку обуку, Александар Лазић, и
пожелио им успјешно похађање курса.
Курс за приватног детектива
24. маја, у Управи за полицијску обуку
почео је вишедневни Курс за приватне
детективе, који се реализује по Наставном
плану и програму истоименог курса.
Циљ курса је да полазници овладају
теоријским знањем прецизираним Наставним
програмом, ради професионалног обављања
послова и задатака приватног детектива по
актуелном нормативном оквиру.
У току трајања курса, задаци курса су:
–
усвајање теоријских знања из области
криминалистике неопходних за обављање
послова и задатака приватног детектива,
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представници Канцеларије за сузбијање
злоупотребе дрога Владе Хрватске.

Семинар ''Нове психоактивне супстанце''
Осмог јуна у просторијама Управе за
полицијску обуку реализован је семинар под
називом „Нове психоактивне супстанце“.
Директор Полиције Републике Српске,
Дарко Ћулум, отворио је наведени семинар и
нагласио да је неопходно да се нове врсте
опојних дрога уврсте на листу опојних дрога
на нивоу БиХ, с обзиром на чињеницу да је
њихова појава код нас све више заступљена.
Он је скренуо пажњу на појаву канабиоидне
синтетичке дроге, која има дејство и ствара
зависност
као
синтетичка
марихуана.
Директор Ћулум је рекао да је иницијативу за
уврштавање ове нове дроге на листу
регистрованих дрога МУП Републике Српске
већ више пута покретао, те да, с обзиром на
то да се то још увијек није догодило, није
могуће процесуирати лица код којих ова
врста
дроге
буде
пронађена.
Представница Европског центра за праћење
дрога и зависности о дрогама Илзи Џекобсон
рекла је да се прошле године појавило 60
нових психоактивних супстанци, а тренутно
је на листи овог Центра 620 психоактивних
супстанци. Она је нагласила да се са све
већом
појавом
нових
психоактивних
супстанци међу младима на европском нивоу
све више покушавају борити превентивним
упозоравањем циљне групе на њихову
штетност.
Предсједник Комисије за сузбијање
злоупотребе опојних дрога Владе Републике
Српске, Милан Латиновић, изразио је
забринутост због податка да је око пет посто
петнаестогодишњака у Републици Српској
било у додиру са опојним дрогама, нарочито
марихуаном, те да код нас највећи број
зависника
конзумира
хероин.
У оквиру програма семинара представљен је
Европски извјештај о дрогама за 2017.
годину, као и ситуација са новим
психоактивним супстанцама у Републици
Српској и ФБиХ. Поред представника
Европског центра за праћење дрога и
зависности о дрогама и представника
различитих институција из Републике
Српске, на семинару су учествовали и

У Управи одржана конференција
„Савремене методе и средства
криминалистичко-форензичке обраде
мјеста злочинаˮ
Циљ XI међународне научно-стручне
конференције под називом „Савремене
методе
и
средства
криминалистичкофорензичке обраде мјеста злочина“ која је
одржана у Управи за полицијску обуку јесте
указати на пропусте који се дешавају током
криминалистичке обраде лица мјеста, да би се
они што рјеђе дешавали, јер то утиче на
цијели кривични поступак.
Конференцију је организовала Управа за
полицијску
обуку
у
сарадњи
са
Интернационалним
центром
за
криминалистичка
и
криминолошка
истраживања.

Начелник Управе за полицијску обуку, др
Миле Шикман, изјавио је да су у МУП-у
свјесни колико је важно правилно обављање
увиђаја, односно документовање случаја, да
се скицира лице мјеста, изузму докази и
трагови који могу послужити у кривичном
поступку.
„Свјесни смо и да у многим од тих
поступака постоје различити пропусти. Од
пронађених трагова који се истовремено врло
лако контаминирају, као што је случај са ДНК
траговима, у многим случајевима зависи и
откривање кривичних дјела“, навео је
Шикман.
Према његовим ријечима, главна тема
конференције јесте поступање на мјесту
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кривичног дјела, а пажња ће бити посвећена и
традиционалним методама откривања и
доказивања кривичних дјела, као што су
увиђај,
реконструкција
догађаја
и
криминалистички експеримент.
„Циљ данашње конференције јесте
представљање савремених метода и средстава
која се користе или би могла да се користе у
актуелној криминалистичкој обради лица
мјеста, те унапређење актуелне праксе
поступања на лицу мјеста са задатком
обезбјеђивања квалитетних материјалних
трагова релевантних за даља вјештачења, као
и за потенцијалну реконструкцију кривичног
догађајаˮ, нагласио је Шикман.
Он је навео да МУП организује различите
врсте обука и стручних усавршавања и
специјалистичких обука када је ријеч о
примјени савремених метода откривања и
доказивања кривичних дјела, а посједује и
одговарајућу опрему.
Шикман је додао да ће у току
конференције бити уприличене и двије
практичне, ситуационе вјежбе.
Предсједик
Управног
одбора
Интернационалног
центра
за
криминалистичка
и
криминолошка
истраживања, др Миле Матијевић, рекао је да
савремена технолошка револуција добрим
дијелом угрожава традиционалне облике
истраге кривичних дјела и доказивања.
„На
данашњој
конференцији
представићемо неке од савремених метода
који се у свијету већ дуго година успјешно
примјењују, а на нашим просторима немају
неко значајније учешће. То се односи на
реконструктивна
вјештачења
на
3D
технологијама сценарија кривичног дјела,
што доводи до квалитетнијих доказаˮ, рекао
је Матијевић.
Он је навео да у цијелом региону има
доста проблема у неким најтежим злочинима
који
доживљавају
постистражне
и
посткривичне реперкусије, јер поступком
доказивања није све разјашњено до нивоа
извјесности,
тако
да
судови
често
поништавају пресуде због неутврђености
чињеничног
стања
или
непотпуног
утврђивања одређених чињеница.

Семинар ''Вјештине одбране од
наоружаног нападача''
13. јуна од 9 часова у просторијама
Управе за полицијску обуку почела је обука
полицијских службеника на тему „Вјештине
одбране од наоружаног нападачаˮ.

Семинар је одржан 13, 14. и 15 јуна 2017.
године.
Семинар је изведен у групама од по 5
кандидата из Полицијских управа Бања Лука,
Градишка и Мркоњић Град.
Циљ семинара је усавршавање вјештина
одбране од наоружаног нападача.
Семинар је одржао инспектор за
општефизичку припрему, СФО и прву помоћ,
професор Никола Жугић.
Специјалистички курс
противдиверзионе заштите
У Наставном центру „Авала“, Београд, 12.
јуна,
у сарадњи
са
Министарством
унутрашњих послова Републике Србије,
почела је реализација „Специјалистичког
курса противдиверзионе заштите“ за 10
полазника,
припадника
Министарства
унутрашњих послова Републике Српске.
Курс је отворио Раденко Новковић, начелник
Јединице за форензику, Криминалистичкотехнички центар, Управа за полицијску
подршку
МУП-а
Републике
Српске.
У свечаном обраћању, промовисао је прву
генерацију полицијских службеника МУП-а
Републике Српске која пролази ову врсту
обуке. Начелник Новковић се захвалио
представницима МУП-а Републике Србије на
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пруженој помоћи
реализацији Курса.

у

организацији

и

Испред
МУП-а
Републике
Србије,
присутнима се обратио др Бојан Митровић,
шеф Одсјека за специјалистичку обуку.
Упућујући поздраве добродошлице, истакао
је важност оспособљавања и усавршавања из
области
противдиверзионе
заштите.
Предраг Тајсић, начелник НЦ „Авала“,
учесницима је пожелио угодан боравак и
успјешан рад.
Догађају су присуствовали и Александар
Лазић,
начелник
Одјељења
за
специјалистичку обуку, Јединица за стручну
обуку, Управа за полицијску обуку МУП-а
Републике Српске, Виктор Латиновић,
начелник Одјељења за противдиверзиону
заштиту и пиротехнику, Јединица за
форензику,
Криминалистичко-технички
центар, Управа за полицијску подршку МУПа Републике Српске и Срећко Зимоњић,
Одјељење за стручно образовање и обуку
МУП-а Републике Србије.
Курс ће трајати до 14.07.2017. године, а
поред НЦ „Авала“, реализоваће се и у
објектима и на просторима НЦ „Кула“ у
Кули.

Циљ семинара је био да полицијски
службеници обнове постојећа знања и да се
упознају
са
актуелним
новинама
у
подзаконским актима којима је регулисана
употреба силе.
У току семинара обрађене су сљедеће
тематске цјелине: законски и међународни
аспекти употребе силе, правни основи
употребе силе с освртом на измјене законске
и подзаконске регулативе, а посебна пажња је
посвећена начину писања извјештаја о
употреби силе и писању службене забиљешке
о употреби силе.
Семинар ''Рад полиције са
малољетницима''
12. и 13. јуна у сједишту Полицијске
управе Источно Сарајево реализован је
дводневни семинар „Рад полиције с
малољетницимаˮ
за
25
полицијских
службеника поменуте полицијске управе.
Циљ семинара је усвајање стандарда
поступања полиције с малољетницима у
складу са важећим прописима, као и
упознавање
са
основама
психологије
комуникације када су у питању малољетна
лица.
Семинар се састоји од 16 наставних
часова, од чега је 11 теоријска настава, 4 часа
су планирана за извођење и анализу
ситуационих вјежби, а један час је предвиђен
за евалуацију и анализу семинара.
Семинар су одржале др Николина ГрбићПавловић и мр Едина Хелдић-Смаилагић.

Семинар ''Употреба силе''
Радници Управе за полицијску обуку др
Гојко Шетка и др Борислав Ђукић су од 11.
до 13. јуна у сједишту Полицијске управе
Требиње реализовали семинар „Употреба
силеˮ за 18 полицијских службеника ове
управе.
Семинар је организован у складу са
провођењем Годишњег плана рада Управе за
полицијску обуку за 2017. годину.
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Миладиновић, инспектор за полицијску
обуку на Полицијској академији у Бањој
Луци.
Неопходно је поменути да је, поред
наведених кадета који су имали част да
пливају за Часни крст, жељу за учешћем
имало још 28 кадета, међутим, усљед
ограничења броја учесника од стране
организатора, ове године су прилику да
прливају добили наведени кадети.
Учешћем на наведеним манифестацијама,
будући полицајци на овај начин настављају
традицију, али, исто тако, на овај начин се
афирмише и рад полиције у заједници и са
заједницом,
учешћем
у
заједничким
активностима са грађанима. Наравно, треба
навести и да се за ово пливање одлучују само
најхрабрији, што је свакако карактеристика
коју афирмишу управо наведени кадети као
будући
припадници
Министарства
унутрашњих послова Републике Српске.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
Кадет Полицијске академије први
допливао до крста
Поводом великог хришћанског празника
Богојављења, у Бањој Луци испод Градског
моста на Врбасу одржано је пливање за Часни
крст. Пливању је претходила Богојављенска
литија улицама града Бање Луке.

Ове године, пливало је око 40 учесника, а
први до крста је допливао Ђорђе Рађеновић,
кадет XVIII класе Полицијске академије Бања
Лука. Ђорђа су владика Бањалучки господин
Јефрем и градоначелник града Бањалука Игор
Радојичић даривали златником, док су остали
учесници добили пригодне поклоне.

Саопштење Универзитета у Бањој Луци
поводом почетка рада Факултета
безбједносних наука
Новоосновани Факултет безбједносних
наука Универзитета у Бањој Луци ће почети
са радом 6. марта, договорено је на састанку
ректора
Милана
Матаруге,
министра
просвјете и културе, Дане Малешевића и
министра унутрашњих послова Републике
Српске, Драгана Лукача, уприличеном у
Ректорату Универзитета 17. фебруара 2017.
године.
Ректор је подсјетио да су у претходном
периоду вођене интензивне активности како
би били створени сви предуслови за
формирање поменутог факултета као 18.
организационе
јединице
у
саставу
Универзитета, којег сада чини 17 факултета и
Институт за генетичке ресурсе.
На ФБН-у ће досадашњи студенти Високе
школе унутрашњих послова моћи да наставе
своје студије (по старом или новом
студијском програму), а моћу ће то и они који
су раније завршили ВШУП, а жељели би да
наставе образовање.
Како је истакнуто на састанку, значај
оснивања Факултета безбједносних наука је

Поред
Ђорђа
Рађеновића,
као
и
претходних година, и ове године су међу
пливачима били и кадети Полицијске
академије Бања Лука. Најхрабрији међу
кадетима XVIII класе полицијске обуке који
су пливали за Часни крст су Немања
Марјановић, Боро Славнић, Игор Грбић,
Ђорђе Рађеновић, Бранко Петровић, Жељко
Кењало и Дејан Ћетојевић. Са кадетима, међу
пливачима
је
био
и
Александар
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вишеструк. Прије свега, добиће се квалитетан
високообразован полицијски и безбједносни
кадар неопходан не само Министарству
унутрашњих послова РС и Факултету већ и
другим институцијама у Републици Српској.
Истовремено,
отварањем
Факултета
безбједносних наука, студенти ће добити
могућност даљег усавршавања и школовања
на другом и трећем циклусу студија, што до
сада није био случај, односно створиће се
претпоставке за интензивнији научни рад на
Факултету, као и за провођење низа других
активности и пројеката у вези са
безбједносном проблематиком не само у РС
него и у региону.

У Управи одржан ''Дан отворених врата''
У организацији Управе за полицијску
обуку Министарства унутрашњих послова
Републике Српске у Бањалуци одржан Дан
отворених врата којим се започело са
активностима у оквиру обиљежавања 4.
априла, дана Полиције Републике Српске.
Дан отворених врата организован је с
циљем да се малишани из предшколске
установе „Бамби“, ученици основних школа
Милош Црњански и Станко Ракита, те
Средње економске школе из Бањалуке
упознају
са
начинима
полицијског
образовања и обуке, полицијским пословима
и задацима, као и самом опремом коју
користе полицијски службеници.

Свечано отворен Факултет безбједносних
наука Бања Лука
Министар унутрашњих послова Републике
Српске данас је у Бањалуци присуствовао
свечаном отварању Факултета безбједносних
наука.

Начелник Управе, Миле Шикман, рекао је
да је организован полигон како би најмлађи
више научили о безбједном учешћу у
саобраћају.
Такође,
за
ученике
су
организована предавања о безбједном
коришћењу интернета и друштвених мрежа
на којима су стекли већа сазнања о томе како
да се заштите од злоупотребе несавјесних
корисника интернета.
Ученици и малишани из вртића били су
задовољни због прилике да науче више о
полицијском послу, док су средњошколци
показали
интересовање
за
занимање
полицијског службеника и безбједносних
радника.
Полицијски службеници током цијеле
школске године кроз различите активности
едукују најмлађе како да подигну степен
своје безбједности, те како им полицијски
службеници могу помоћи у томе, док се Дан
отворених врата одржава два пута годишње у
просторијама Управе.

Министар Лукач је рекао да ће на овом
факултету своје студије моћи да наставе
досадашњи
студенти
Високе
школе
унутрашњих послова која је дјеловала у
оквиру МУП-а Републике Српске. Он је
напоменуо да ће ови студенти моћи да се
школују по старом или новом студијском
програму, а да ће свршени студенти Високе
школе имати могућност да упишу овај
факултет, те тако стекну звање дипломираног
правника безбједности и криминалистике.
Факултет безбједносних наука је 18.
организациона јединица Универзитета у
Бањалуци, а његов значај за МУП Републике
Српске је у томе што ће, како је истакао
министар Лукач, у будућности обезбиједити
кадрове који ће се бавити безбједношћу и са
научног аспекта.
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Одзив кадета за учешће у наведеној акцији
је изузетно велик, чак 97%, што говори у
прилог да је селекција кандидата извршена
добро, јер је изражен хумани аспект који је
један од примарних сегмената полицијске
професије.

Учешће кадета Полицијске академије у
хуманитарној акцији ''Срцем за Софију''
Поводом Дана полиције Републике Српске
који се обиљежава 4. априла, кадети VI класе
полицијске обуке за припаднике Специјалне
антитерористичке јединице у Јединици за
полицијску обуку – Полицијској академији
Бања Лука, учествовали су у хуманитарној
акцији Срцем за Софију Мићевић из Бање
Луке, која је обољела од лимфобластне
леукемије и већ 2,5 године се бори са опаком
болешћу.

Одржана Полицијада 2017
У Бањој Луци су одржани дводневни
спортски сусрети радника Министарства
унутрашњих послова Републике Српске
„Полицијада 2017ˮ на којима је учествовало
више од 500 радника МУП-а.
Министар унутрашњих послова Републике
Српске, Драган Лукач, који је отворио
сусрете, истакао је да је овогодишња
„Полицијада“ најмасовнија до сада, а њоме се
у МУП-у показује спортски дух.

Кадети су прикупљали новчану помоћ
обољелој суграђанки и пожељели јој срећу и
брзо оздрављење.
Кадети Полицијске академије учествовали
у акцији добровољног давања крви
„Циљ нам је да се наши полицајци
упознају, друже и надмећу у спортским
активностима. Има још довољно младости и
младих полицајаца који могу показати
завидне резултатеˮ, рекао је министар Лукач.
Он је додао да ове године „Полицијадаˮ,
која је организована поводом 4. априла –
Дана полиције и 25 година МУП-а Српске,
траје два дана да би се све планиране
спортске активности завршиле на најбољи
начин.
Предсједник
Синдиката
радника
унутрашњих послова Републике Српске
Аница Јондић рекла је да ову манифестацију
годинама заједно организују синдикат и МУП
због процјене да су спортски сусрети радника
МУП-а од вишеструког значаја.
„Ове године обиљежава се и 25 година од
постојања МУП-а и Полиције Српске и ова
манифестација траје дуже и далеко је

Поводом Дана полиције Републике
Српске, 30. марта организована је акција
добровољног давања крви у сарадњи са
Заводом
за
трансфузијску
медицину
Републике Српске.
У акцији су учествовали радници Управе
за полицијску обуку и кадети VI класе
Полицијске
академије
за
припаднике
Специјалне антитерористичке јединице.
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масовнија него досадашњеˮ, навела је
Јондићева.
На „Полицијадиˮ се такмичило 19 екипа у
седам спортских дисциплина.

професионалност у вршењу повјерених
послова и задатака, те исказану упорност и
храброст. Златни знак полиције додијељен је
Бранку Раци и Ђорђу Шебезу из Полицијске
станице Бањалука, те Горану Павловићу из
Полицијске станице Бијељина. Сребрни знак
полиције додијељен је начелнику Одјељења
за борбу против тероризма и екстремизма
Бранки Ћургуз
из ЦЈБ Добој, те
криминалистичком полицајцу из Полицијске
станице Гацко Миљану Мирићу. Такође,
већем броју припадника МУП-а Републике
Српске уручене су захвалнице за запажене
резултате у раду.

Министарство обиљежило Дан полиције
Републике Српске и 25 година постојања
Министарство
унутрашњих
послова
Републике Српске је обиљежило Дан
полиције и 25 година постојања. У оквиру
централне
манифестације,
која
је
организована у Бањалуци, откривен је и
освештан споменик за 782 погинула
припадника МУП-а Републике Српске, а
потом је одржана свечана академија.

Овом приликом Министар Лукач је
додијелио златни знак полиције истакнутим
међународним сарадницима, и то МУП-у
Србије, Аустрије, Словеније, Шведске,
Италије, те Федералном истражном бироу.
Министар унутрашњих послова Драган
Лукач је у оквиру свог обраћања рекао да не
смију
бити
заборављени
припадници
Министарства унутрашњих послова који су
стварали и бранили Српску, међу којима и
782 полицајца који су дали животе за њену
слободу.
„Сви они су разлог више да уложимо
додатну енергију, труд и знање за развијање
МУП-а као саврмене, демократске службе
која је отворена ка друштву и грађанима, а
чији је основни задатак да Српску учини
безбједним и бољим мјестом за живот и рад
свихˮ, истакао је министар Лукач.
Он је подсјетио да су приоритети у раду
припадника МУП-а безбједност грађана,
заштита имовине, Устава и уставног поретка
Републике Српске, те снажна борба против
криминала и корупције, као и против
тероризма.

Споменик, који се налази испред зграде
МУП-а Српске, открили су предсједник
Републике Српске, Милорад Додик, министар
унутрашњих послова, Драган Лукач, и Ивана
Лиздек, кћерка Милета Лиздека, полицајца
који је погинуо у априлу 1992. године на
Врацама у Сарајеву.
Након откривања, споменик је освештао
Његово преосвештенство владика бањалучки
Јефрем, док су вијенце, осим предсједника
Српске и министра унутрашњих послова,
положили и министар унутрашњих послова
Републике Србије, Небојша Стефановић,
премијер
Републике
Српске,
Жељка
Цвијановић, директор Полиције Републике
Српске, Дарко Ћулум, делегација Народне
скупштине и други.
У оквиру свечане академије која је
одржана у Банском двору, и ове године
додијељена су признања припадницима
Министарства за исказану стручност и
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„Досадашњи резултати показују да је
Полиција Српске на све задатке и
изазовеодговорила професионално, те је из
године у годину примијетан напредак у свим
сегментима. Ти резултати требало би да нам
буду подстрек да наставимо даље, посебно у
борби против организованог криминала и
корупције, али и против најактуелније
безбједносне пријетње – тероризмаˮ, поручио
је министар Лукач.
Предсједник Републике Српске Милорад
Додик истакао је да је Полиција Српске
несумњиво један од снажних елемената њене
државности, те се у том погледу радује
успјесима које показује и повјерењу које има
у друштву.
„Способност полиције Српске довела је у
позицију да буде најбоља полицијска
агенција у БиХ и једна од најбољих у
региону, способна да сарађује са озбиљним
полицијским агенцијама и структурама у
Европи и свијету. Зато Полиција Српске има
нашу подршку и наставићемо да улажемо
максималне напоре с циљем обезбјеђивања
логистичких услова за њен радˮ, додао је
предсједник Додик.

Србије изузетну сарадњу наставити и
учврстити
у
наредном
периоду,
те
заједничким акцијама допринијети да се људи
осјећају безбједно.
Стефановић је у свом обраћању истакао
значај и снагу односа, те нераскидиве везе
Српске и Србије, које се огледају и у
његовању историјског насљеђа и заједничког
залагања за очување мира у региону.
Свечаном откривању споменика, као и
свечаној академији присуствовали су и
потпредсједник
Народне
скупштине
Републике Српске Ненад Стевандић, чланови
Владе Српске, министар иностраних послова
БиХ, Игор Црнадак, министар безбједности
Драган Мектић, представници организација
проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског
рата,
чланови
породица
погинулих
припадника МУП-а, као и грађани Бањалуке.
Стогодишња фото-документација у Музеју
Полиције
Музеј Полиције Републике Српске данас је
употпунио грађу фото-албумима старим
скоро стотину година који садрже фотодокументацију
различитих
кривичних
дјела. Ријеч је о документацији Уроша Прице,
полицијског инспектора који је радио на
подручју Сарајева.
Његов потомак Урош Марк Прица
одлучио је да породично насљеђе поклони
Музеју Полиције Републике Српске и на тај
начин учини га доступним свима који се баве
полицијском професијом, али и другима који
су заинтересовани за ову тематику.
Начелник Управе за полицијску обуку, др
Миле Шикман, рекао је да је ријеч о
вриједној музејској грађи, односно фотодокументацији из периода 1921–1926. године,
која је урађена на квалитетном папиру и
кожном омоту.
Он је истакао да је овај експонат уједно
најстарији у Музеју који тренутно има око
700 експоната.
„Музеј је врло интересантан, а и друге
полиције у свијету имају сличне поставке.
Драго нам је што пратимо трендове и можемо
да покажемо дио историје, не само Републике
Српске, него и полицијске дјелатности из

Предсједник Владе Републике Српске,
Жељка Цвијановић, рекла је да полицијске
структуре и МУП представљају важан
сегмент развоја Републике Српске.
Она је честитала Дан полиције и захвалила
свим припадницима МУП-а који су дали
своје животе да би данас постојала Република
Српска, као и онима који годинама показују
опредијељеност да са осталим институцијама
раде на јачању Републике Српске.
Министар унутрашњих послова Републике
Србије, Небојша Стефановић, рекао је да ће
полиција Републике Српске и полиција
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ранијег периода на овим просторима“, рекао
је начелник Шикман.

посебно издвајамо резултат који је остварила
штафетна
екипа
Специјалне
антитерористичке јединице Министарства
унутрашњих послова која је у генералном
пласману заузела треће мјесто.

У знак захвалности за достављену грађу,
начелник Шикман је Прици поклонио
полицијски знак урађен у дрвету.
Прица, који живи у Швајцарској, каже да
је ова фото-документација дио историје
његове породице, али да ју је, иако није
упознао дједа, одлучио поклонити Музеју
Полиције Републике Српске.
„Дуго смо је чували и то за мене значи
један дио моје породице, њене историјеˮ,
рекао је Прица.
Он је додао да повремено долази на ове
просторе, његује контакте са родбином и
истражује своје поријекло.

Организацију наведене манифестације
помогла је Управа за полицијску обуку
организовањем кадета који су се одазвали у
великом број и преузели улогу волонтера.
Учешће кадета Полицијске академије на
Сајму за дјецу и породицу Бања Лука 2017
Управа за полицијску обуку и Полицијска
управа Бања Лука, 20. и 21. маја
представљале су Министарство унутрашњих
послова Републике Српске на Сајму за дјецу
и породицу Бања Лука 2017, који се по трећи
пут одржава у Бањој Луци.
Испред Управе на Сајму су учествовали
кадети Полицијске академије Бања Лука који
су дјеци и другим посјетиоцима представили
криминалистичко-техничка и форензичка
средства и методе које користи Полиција
Републике Српске, а изучавају се у току
полицијске обуке кадета на Полицијској
академији.
Међу неколико штандова наше Управе,
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-робот и др. Садржај активности које су
кадети представили најмлађој популацији
Бања Луке обухватао је:

Учешће на 3. бањалучком полумаратону
14. маја у Бањалуци одржана је спортска
манифестација 3. полумаратон у дужини од
21.1 километар на којем су учествовали
радници Управе за полицијску обуку и кадети
Јединице за полицијску обуку – Полицијске
академије.
Према подацима организатора, на старту
трке је било 6 000 такмичара, запажене
резултате су остварили сви радници Управе, а
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Судећи по пажњи коју је изазвао наш
штанд, као и по посјећености, те по учешћу
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 један од најпосјећенијих
штандова.
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.

– презентација активности МУП-а у циљу
превенције малољетничке делинквенције,
злоупотребе опојних дрога, алкохола и
дуванских производа, вршњачког насиља,
злоупотребе Фејсбука и интернета;
– демонстрација креирања фото-робота, уз
учешће дјеце у његовој изради,
– демонстрација
изузимања
отисака
папиларних линија, гдје су малишани такође
учествовали,
– демонстрација обезбјеђења лица мјеста и
трагова на лицу мјеста кривичног дјела;
– изложба дијела полицијске опреме и
технике, међу којима је дјеци био посебно
интересантан
полицијски
службени
аутомобил и мотоцикл.
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Бивши ученици I класе Средње школе
унутрашњих послова Бања Лука поново на
окупу

Посјета кадета
Народном позоришту Републике Српске
У склопу ваннаставних активности
Јединице за полицијску обуку – Полицијске
академије, кадети су 13. јуна посјетили
Народно позориште Републике Српске и
гледали представу по ауторству Александра
Поповића.

20. маја, у Управи за полицијску обуку
окупили су се бивши ученици I класе Средње
школе за унутрашње послове Републике
Српске, данас припадници Министарства
унутрашњих послова Републике Српске и
других полицијских агенција у БиХ. Поред
шездесетак ученика из ове класе, окупљању
је присуствовао и тадашњи директор школе
Млађен Мандић, те неколико начелника
класе и професора школе. На почетку
окупљања, минутом ћутања је одата почаст
трагично настрадалим ученицима ове класе,
као и њиховим професорима.
У Управи, ученици су обишли просторије
Музеја Полиције РС у којем је изложен дио
експоната и фотографија које говоре о раду
школа, па чак и њихове класе.
Након обиласка музеја, дружење је
настављено на познатом излетишту поред
Бања Луке.

Након представе кадетима је одржано
кратко предавање на тему „Култура кроз
позоришну представуˮ које је одржао глумац
Народног позоришта Републике Српске,
Александар Стојковић. Предавање које је
одржано можемо оцијенити као изузетно
квалитетно, јер је кроз низ примера дочарао
кадетима зашто је потребно да сви радимо на
подизању свијести о властитој култури и како
то утиче на интеракцију полицијског
службеника са грађанима.
Кадети
су
изразили
задовољство
представом, те су, пуни позитивних утисака
са представе, као и разумијевајући потребу за
културним активностима, изразили жељу да у
наредном периоду организујемо сличну
заједничку активност.

Окупање бивших ученика свих класа прве
школске установе Министарства је већ
традиционално поводом разних јубилеја, а
бивши ученици I класе су се окупили
поводом постојања 25 година од оснивања
Средње школе за унутрашње послове Бања
Лука, те поводом 25 година од почетка класе.

Начелник Управе примио Младена
Вуковића, освајача медаље са европског
џудо првенства
19. јуна, начелник Управе за полицијску
обуку, др Миле Шикман, примио је
инспектора Младена Вуковића, освајача
бронзане медаље на Европском првенству за
ветаране у џуду, које се одржавало од 12.06.
до 18.06.2017. године у Загребу. Начелник је
изразио своје честитке и задовољство на
освојеној медаљи, те пожелио успјехе у даљој
каријери.
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Инспектор Младен Вуковић је истакао да
је ово његова прва медаља на европским
шамионатима које је освојио у категорији
(М1, до 81 кг), уз остварене три побједе и
један пораз од шампиона Француза Ервина
Павлака на поене. У борби за медаљу
савладао је Швеђанина Ола Хамарсторома,
бацањем у златном поену, те на тај начин
маестрално завршио своје учешће на
такмичењу.

На Европском ветеранском првенству у
џуду које је одржано у Загребу, наступило је
укупно 897 тачмичара из 37 земаља, тако да
је ово велики лични успјех за инспектора
Младена Вуковића, али и Министарство
унутрашњих послова Републике Српске чији
је Вуковић дугогодишњи радник.
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