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УВОД
Поштовани, са поносом Вам представљамо Билтен Управе за полицијску обуку за
2017. годину. Управа за полицијску обуку је основна организациона јединица
Министарства унутрашњих послова Републике Српске, у којој је током 2017. године
дошло до одређених трансформација у самој организацији. Прије свега, мислимо на
трансформацију Високе школе унутрашњих послова у Факултет безбједносних наука, који
и даље просторно дјелује у просторијама наше управе и у свом пословању уско сарађује са
свим нашим унутрашњим организационим јединицама. Такође, у току 2017. године,
дошло је до проширења унутрашњих организационих јединица Управе за полицијску
обуку, тако да се унутрашња организација Управе састоји од сљедећих организационих
јединица:
- Јединица за полицијску обуку – Полицијска академија која у свом саставу има
Одјељење за полицијску обуку и
Одјељење за израду Наставног плана и програма
- Јединица за стручну обуку која у свом саставу има
Одјељење за специјалистичку обуку и
Одјељење за стручно усавршавање.
- Одјељење за опште и заједничке послове и
- Одјељење за логистику и интернатске послове.
У Управи за полицијску обуку тренутно је распоређено 98 радника од чега су 34
полицијска службеника, 12 државних службеника и 52 намјештеника. Од укупног броја
радника, 6 је главних инспектора, 7 доктора наука и 11 магистара наука.
Управа за полицијску обуку има основни задатак обуку и стручно усавршавање
полазника разних видова обуке и усавршавања те је у току 2017. године извршен знатан
број обука, курсева и семинара.
- У Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији успјешно је окончана обука
кадета 18. класе полицијске обуке са укупно 131 кадетом, а исто тако је окончана и обука
кадета 6. класе полицијске обуке за припаднике Специјалне антитерористичке јединице
са укупно 37 кадета. Ова Јединица је у 2017. години извршила и селекцију кандидата за
19. класу полицијске обуке Јединице за полицијску обуку – Полицијске академије. На
објављени конкурс за пријем кандидата за кадете полицијске обуке пријавило се преко
1000 кандидата, а њих 224 је започело полицијску обуку у овој Јединици. Такође је и
одржан знатан број семинара и курсева, везано за проблематику малољетничке
делинквенције, у оквиру чега је одржано и низ предавања на тему „Како се заштитити на
интернету“, као и РПЗ обука и многе друге обуке.
- Јединица за стручну обуку одржала је 85 курсева, семинара, обука, за 1993 полазника.
Припадници Јединице учествовали су на пет научно - стручних конференција које су
имале превасходни циљ усавршавање и унапређење рада не само ове Јединице већ и
осталих запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске. У 2017.

години Јединица је успјешно завршила комплетан поступак тестирања полицијских
службеника у Републици Српској, као и оцјењивање истих. Укупан број тестираних је
4607 полицијских службеника. У том периоду, извршене су и потребне припреме за
издавање часописа „Безбједност-полиција-грађани“.
- Јединица за полицијску обуку – Полицијска академија и Јединица за стручну обуку
учествовали су у многим радним групама за израду правилника и наставних планова и
програма који су битни за функционисање Управе за полицијску обуку као и самог
Министарства унутрашњих послова.
Одјељење за опште и заједничке послове учествовало је на научно-стручним
конференцијама, а посебно се издваја учешће начелника Управе за полицијску обуку и
начелника Одјељења на међународно-стручној конференцији „Безбједност и спорт,
регионална искуства и перспективе“. Одјељење се бави израдом разних извјештаја,
уговора, учествује на сајму књига, води потребне евиденције у области финансијског
пословања и других послова који су битни за даљи рад и дјеловање Управе за полицијску
обуку. Новина у Одјељењу за опште и заједничке послове је да се и дјелокруг рада
проширио пружањем стручне педагошко-психолошке подршке укључујући сарадњу са
свим организационим јединицама Управе за полицијску обуку, као и са свим активним
учесницима процеса обуке.
- Одјељење за логистику и интернатске услуге у току 2017. године припремило је и
подијелило преко 111.390 оброка, извршило велики број смјештаја у зграду интерната,
што укључује смјештај кадета, студената, полазника разних курсева, професора, учесника
полицијаде итд. Такође, ово Одјељење је активно учествовало и сарађивало у пословима
санације фасаде Управе за полицијску обуку, адаптације простора 5. и 6. спрата
интерната, као и редовне послове и задатке у отклањању кварова и штета у самом објекту
и одржавању чистоће у Управи.
Наши радници, поред наведеног, редовно учествују у стручним комисијама и
радним групама у земљи и иностранству из научних и стручних области којима се баве.
Будући циљ нашег ангажовања је константно унапређивање основне и
специјалистичке обуке, као и вођење нових видова обуке по којима би наша управа и
даље била препознатљива на простору Републике Српске, али и шире. Због тога Вас
позивамо да доставите своје приједлоге и сугестије како бисмо могли на најбољи начин
да одговоримо Вашим потребама за стручним, специјалистичким, као и другим
усавршавањем везаним за обављање редовних послова и задатака у Министарству
унутрашњих послова Републике Српске.
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гдје су 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 гдје су положили вијенце
страдалим српским војницима, као и
бункере и утврђења у близини гробља, а
након тога су присуствовали служењу
литургије у цркви Успења Пресвете
Богородице и обишли Велики Мађир гдје
су положили вијенце на спомен плочу
одавши почаст страдалим Србима у
Првом свјетском рату.
Друга група је боравила у Аустрији у
периоду од 5.5.2017. године до 8.5.2017.
године и том приликом посјетила логор
Ебензеу и Гузен, 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 гдје
су положили вијенце пострадалим
српским војницима, а након тога су
посјетили
концентрациони
логор
Маутхаузен гдје су 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 обукуПолицијске
академије
заједно
са
студентима Факултета безбједносних
наука Универзитета у Бањој Луци
боравили су у Чешкој Републици и
Аустрији
на
комеморативним
свечаностима
у
концентрационим
логорима.

Учешће на 3. бањалучком
полумаратону
Дана 14.5.2017. године у Бањој Луци,
одржана је спортска манифестација 3.
полумаратон у дужини од 21.1 километар
на којем су узели учешће радници Управе

Приликом посјете Чешкој Републици,
која је обављена у периоду од 27.4.2017.
године до 30.4.2017. године, група је
обишла логоре Јиндриховице и Терезин
1

ПОСЈЕТА ПРЕДСТАВНИКА УПРАВЕ ЗА ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ СРОДНИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА И УЧЕШЋЕ НА ЗНАЧАЈНИМ СКУПОВИМА

за полицијску обуку и кадети Јединице за
полицијску обуку–Полицијске академије.

који су се одазвали у великом број и
преузели улогу волонтера.

Кадети Полицијске
академије посјетили III
пјешадијски пук у касарни
Козара

Према подацима организатора, на старту
трке је било 6 000 такмичара, а запажене
резултате су остварили сви радници
Управе, а посебно издвајамо резултат
који је остварила штафетна екипа
Специјалне антитерористичке јединице
Министарства унутрашњих послова која
је у генералном пласману заузела треће
мјесто.

Кадети Полицијске академије су, у
оквиру манифестације „Дан отворених
врата“,
посјетили
3.
пјешадијски
(Република Српска) пук Оружаних снага
БиХ.
Кадети Јединице за полицијску обуку су
посјетили наведену манифестацију дана
10.5.2017. године у касарни „Козара“ у
Бањој Луци и том приликом су обишли
тактичко-технички збор са наоружањем,
Клуб Војске Републике Српске и
Спомен-собу гдје су одали почаст
погинулим борцима Војске Републике
Српске.

Саму
организацију
наведене
манифестације помогла је Управа за
полицијску обуку организовањем кадета
2

ПОСЈЕТА ПРЕДСТАВНИКА УПРАВЕ ЗА ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ СРОДНИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА И УЧЕШЋЕ НА ЗНАЧАЈНИМ СКУПОВИМА

21.5.2017. године, представљали 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
који се изучавају 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 за
ултраљубичастим свјетлом, апликација за
фото-робот и др.
Садржај активности које су кадети
представили најмлађој популацији Бања
Луке, обухватао је:
-презентацију активности МУП-а у циљу
превенције малољетничке делинквенције,
злоупотребе опојних дрога, алкохола и
дуванских
производа,
вршњачког
насиља,
злоупотребе
Фејсбука
и
интернета;
-демонстрацију креирања фото-робота, са
активним учешћем дјеце у његовој
изради,
-демонстрацију
изузимања
отисака
папиларних линија, гдје су малишани
такође непосредно учествовали,
-демонстрацију обезбјеђења лица мјеста
и трагова на лицу мјеста кривичног дјела;
-изложбу дијела полицијске опреме и
технике, међу којима је дјеци посебно
био интересантан полицијски службени
аутомобил и мотоцикл.

Такође су се и упознали са дијелом
наоружања и опреме којим располаже 3.
пјешадијски (Република Српска) пук
Оружаних снага БиХ, као и догађајима из
блиске прошлости из одбрамбеноотаџбинског рата који се водио на овим
просторима.

Учешће кадета Полицијске
академије на Сајму за дјецу и
породицу Бања Лука 2017

Управа
за
полицијску
обуку
и
Полицијска управа Бања Лука, дана 20. и
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Судећи по пажњи која је поклоњена
нашем штанду, као и и по посјећености,
те по непосредном 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 Управе задовољни су били
и организатори манифестације, који су
обећали да ће нас позивати и на наредне
сличне
манифестације
које
буду
организовали.

Кадети
су
изразили
задовољство
представом, те под утицајем позитивних
утисака са представе, као и под утицајем
разумијевања потребе за културним
активностима, изразили су жељу да у
наредном периоду организујемо исту или
сличну заједничку активност.

Посјета кадета Народном
позоришту Републике
Српске

Управа за полицијску обуку
учествовала на Police Fest
2017. у Брчком

У склопу ваннаставних активности
Јединице за полицијску обуку –
Полицијске
академије,
кадети
су
13.6.2017. године посјетили Народно
позориште Републике Српске и том
приликом су гледали представу по
ауторству Александра Поповића.
Након представе, кадетима је одржано
кратко предавање на тему „Култура кроз
позоришну представу“, које је одржао
глумац Народног позоришта Републике
Српске,
Александар
Стојковић.
Предавање које је одржано можемо
оцијенити као изузетно квалитетно јер
кроз низ примјера, веома пластично,
дочарао је кадетима зашто је потребно да
сви радимо на подизању свијести о
властитој култури и како то утиче на
интеракцију полицијског службеника са
грађанима.

Представници Управе за полицијску
обуку учествовали су на манифестацији
“Police fest 2017“ којом је свечано
обиљежено 17 година од оснивања
Полиције Брчко дистрикта БиХ.
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Манифестацији су, поред представника
Управе
за
полицијску
обуку,
присуствовали и представници Управе
полиције МУП-а Републике Српске,
Дирекције за координацију полицијских
тијела БиХ, као и представници МУП-а
Херцеговачко-неретванског кантона.
Манифестација је отворена уводним
ријечима
градоначелника
Брчко
дистрикта,
директора
полиције
Републике
Српске,
те
замјеника
директора Дирекције за координацију
полицијских тијела БиХ.
Током манифестације, изложена је
полицијска
опрема,
промотивни
материјали, као и савремени уређаји који
се користе у контроли саобраћаја.
Присутни грађани су изразили изузетни
заинтересованост за штанд Министарства
унутрашњих послова Републике Српске
који је био један од најпосјећенијих на
манифестацији.
Манифестација је завршена свечаним
дефилеом припадника полиције опште
надлежности, припадника саобраћајне
полиције и Јединице за подршку Брчко
дистрикта БиХ.

Управа се на овогодишњем сајму
представила новијим, али и старијим
издањима,
као
и
уџбеничком
литературом, те литературом из области
безбједности и криминалистике, међу
којима је и инострана литература.
Поред наведених издања, на сајму је
Управа представила и зборнике радова са
научностручних конференција које су
одржане у организацији Управе, као и све
бројеве часописа “Безбједност, полиција,
грађани“.
Управо
на
наведеним
часописима је и акценат овогодишњег
представљања Управе.
Свеукупно, на штанду Управе се могло
пронаћи око 150 наслова из домена
безбједности, криминалистике, права и
сродних области.
Отварању сајма су присуствовали
начелник Управе за полицијску обуку, др
Миле Шикман, као и начелница Управе
за материјално-финансијске и имовинске
послове, Бранка Савић. Том приликом,
начелник Управе је нагласио значај
учешћа Управе на сајму, те промовисању
Управе
на
оваквим
и
сличним
манифестацијама,
наглашавајући
да
Управа
за
полицијску
обуку
традиционално узима учешће на Сајму
књиге у Бањој Луци.

Учешће Управе за
полицијску обуку на Сајму
књиге 2017.
Управа за полицијску обуку, по
традицији,
учествовала
је
и
на
овогодишњем Сајму књиге у Бања Луци.

5

ПОСЈЕТА ПРЕДСТАВНИКА УПРАВЕ ЗА ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ СРОДНИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА И УЧЕШЋЕ НА ЗНАЧАЈНИМ СКУПОВИМА

Управа за полицијску обуку
учествовала на Европској
ноћи истраживача 2017.
Ноћ истраживача је европски догађај који
je покренула Европска комисија 2005.
године, којем је циљ да зближи грађане,
посебно дјецу, и истраживаче једном
годишње, задњег петка у септембру,
пружајући алтернативу за уобичајени
излазак петком, промовишући науку у
вечерњим
часовима
разним
активностима.
Тежиште
је
на
представљању истраживача у опуштеној
и пријатељској атмосфери, истицању
позитивног утицаја истраживача на
свакодневни
живот
грађана,
те
промовисању каријере истраживача,
посебно код младих. Ноћ истраживача у
Републици Српској се организује од 2012.
године, када је манифестација први пут
одржана у Бањој Луци. Већ приликом
првог организовања ове манифестације,
Полицијска академија Бања Лука је
позвана и одазвала се позиву да
представи методе и средства која ће бити
примјерена карактеру, садржају и циљу
манифестације. Од тада, сваке године
учествујемо
на
Европској
ноћи
истраживача.

Тако се и ове године Управа за
полицијску обуку 29.9.2017. године
представила
на
овогодишњој
манифестацији
Европске
ноћи
истраживача у Бањој Луци која је
организована у просторијама Банског
двора.

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
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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.
И ове године, као и претходних, може се
рећи да је простор Управе за полицијску
обуку био један од најпосјећенијих, ако
не
и
најпосјећенији
на
овој
манифестацији, 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.
Активностима Управе задовољни су били
и организатори манифестације, који су
обећали да ће нас позивати и на наредне
сличне
манифестације
које
буду
организовали.

Кадети VI класе Полицијске академије
Бања Лука за припаднике Специјалне
антитерористичке јединице, Петар Каран
и Предраг Ковљен су од 25.9. до
1.10.2017.
године
учествовали
на
комеморативној свечаности посвећеној
обиљежавању искрцавања српске војске
на Крф, пробоју Солунског фронта и
борби на Кајмакчалану у Грчкој.
Они су на комеморативној свечаности
посвећеној успомени на српске војнике
страдале током I свјетског рата у Грчкој,
положили вијенце на српском и на
савезничка
гробља
француских,
италијанских, руских, енглеских и грчких
војника на Зејтинлику у Солуну. Такође,
кадети су присуствовали и комеморацији
и полагању вијенаца на острву Видо (гдје
је служен парастос за све жртве), а затим
су положили вијенце на мору у „плаву
гробницу“ гдје су сахрањивани српски
војници, као и на самом острву код
споменика који је направљен на мјесту
гдје је било прво искрцавање српске
војске на острву Крф. На парастосу и
полагању вијенаца у Поликастру, сем
наших кадета, учествовали су војни и
политички
представници
земаља
савезница
I
свјетског
рата,
те
организације потомака бораца I свјетског

Кадети Полицијске
академије Бања Лука
учествовали на
комеморативним
свечаностима тековина I
свјетског рата
Кадети су узели
учешће и
у
комеморацији и полагању вијенаца у
мјесту Поликастро, гдје се налази
споменик свим жртвама Солунског
фронта земаља савезница у току
I
свјетског рата.
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рата. Наши кадети су у наведеним
комеморацијама учествовали заједно са
студентима
Криминалистичкополицијске академије у Београду и Војне
академије Београд.

се користи
Српске.

у

Полицији

Републике

Међу интересантнијим методама је био
софтверски пакет уз помоћ којег се
израђује
фото-робот
непознатог
извршиоца кривичног дјела, гдје су
посјетиоци могли да креирају властити
лик или лик познатог лица на основу
задатих
параметара.
Такође,
посјетиоцима је демонстриран и један од
начина изазивања латентних трагова
папиларних линија оставиоца трага
(посјетиоца),
те
дактилоскопско
третирање и изазивање невидљивих
трагова папиларних линија са површина.
Након
тога,
посјетиоцима
је
демонстрирана
криминалистичкотехничка обрада папиларних линија, у
оквиру
којих
је
посјетиоцима
демонстриран начин изузимања трагова,
те су им фиксирани отисци прстију на
импровизованом дактило-фишу. Око
нашег штанда је било постављено и
исценирано
лице
мјеста
убиства
обезбијеђено
адекватним
криминалистичким методама и опремом.
Наведено је намијењено посјетиоцима
како би увидјели неопходност, начине и
релевантност обезбјеђења лица мјеста, те
поступак полиције на лицу мјеста,
коришћењем
савремених
криминалистичких
и
форензичких
метода. Овогодишњи Фестивал науке је

Кадети Полицијске
академије Бања Лука
учествовали на Фестивалу
науке 2017
Управа за полицијску обуку је и ове
године, традиционално, учествовала на
Фестивалу науке који је, у организацији
Министарства науке и технологије
Републике Српске, организован дана
14.11.2017. године у Дому омладине у
Бањој Луци. На једном од већих
штандова на Фестивалу, кадети XIX
класе Полицијске академије Бања Лука су
посјетиоцима,
међу
којима
су
предњачили најмлађи, демонстрирали
одређене методе које се користе у
полицијским активностима, те су
представили дио опреме и средстава која
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организован под мотом “Будућност уз
вјештачку интелигенцију“, а Полицијска
академије Бања Лука је, као и претходних
година,
употпунила
је
приказе
савременијих научних метода и средстава
који се користе у свакодневним
животним активностима различитих
друштвених дјелатности. Полицијска
академија Бања Лука је учествовала на
свим досадашњим Фестивалима науке
који је организован у Бањој Луци, а
наведена активности свакако да није
једина у којима учествује Полицијска
академија
представљајући
и
демонстрирајући одређене методе и
средства који је користе у полицијском
раду. Циљ наведених активности је
приближавање полиције и полицијског
рада грађанима, а поготово најмлађим
посјетиоцима, како би се сами грађани, с
једне стране зближили са полицијом, док
би, с друге стране, упознали полицијске
методе рада, што ће свакако утицати и на
разумијевање полицијске дјелатности.

садржаја нинђуцуа, чланови Нинђуцу
клуба “Шиноби“ Бања Лука су током
двије
двочасовне
демонстрације
представили заинтересованим кадетима
XIX класе Полицијске академије Бања
Лука.

Ово није прва демонстрација нинђуцуа
кадетима Полицијске академије, с
обзиром на то да је и претходних година
Нинђуцу клуб “Шиноби“ Бања Лука
кадетима представљао ову древну
јапанску
борилачку
вјештину.
Циљ демонстрирања нинђуцуа јесте
афирмација значаја хетерогеног приступа
у физичким и спортским активностима
полицајаца, с једне стране, као и
промоција
источњачког
(јапанског)
система вриједности, чиме би се будући
полицијски службеници подстакли на
развијање
физичких
и
духовних
сегмената егзистенције која је свакако
битна у полицијском послу.

Кадетима Полицијске
академије Бања Лука
демонстриран нинђуцу
Дана 28.11.2017. године кадетима XIX
класе Полицијске академије Бања Лука
демонстрацију древне јапанске борилачке
вјештине нинђуцу одржали су чланови
Нинђуцу клуба “Шиноби“ Бања Лука.
Нинђуцу је древна јапанска борилачка
вјештина без оружја, са оружјем, као и са
пригодним средствима, те вјештина
преживљавања
и
оријентације
на
непознатом терену. Дио наведених

Стручни скуп „Демократска
контрола и сектор
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демократске
контроле
сектора
безбједности, представили су господин
Владимир
Биланџић,
представник
Организације за европску безбједност и
сарадњу (ОЕБС) и генерални секретар
СУСБ, уједно и модератор скупа, Марина
Костић. Виђење демократске контроле из
угла
сектора
јавне
безбједности
представили су доц. др Стево Иветић,
Управа
за
полицијску
обуку,
Министарство
унутрашњих послова
Републике Српске и др Мила Јегеш,
стручњак за корпоративну безбједност и
представник Центра за развој и примјену
науке, технологије и информатике из
Новог Сада. Функционисање демократске
контроле сектора безбједности из угла
„контролора“ представили су народни
посланик и члан Одбора за одбрану и
унутрашње послове Народне скупштине
Републике
Србије,
Дубравка
Филиповски, представник Канцеларије
Заштитника грађана Лука Глушац и
представник
медија,
новинар
ТВ
КОПЕРНИКУС, Лидија Манић.

безбједности: сарадници или
супарници?“
Доц. др Стево Иветић, начелник
Одјељења за опште и заједничке послове,
Управа за полицијску обуку, учествовао
је као панелиста на међународном
стручном
скупу
у
организацији
Струковног
удружења
сектора
безбједности (СУСБ) и Факултета за
дипломатију и безбједност Београд
(ФДБ) дана 23. новембра 2017. године у
амфитеатру Факултета за дипломатију и
безбједност под називом „Демократска
контрола
и
сектор
безбједности:
сарадници или супарници?“

Боља кривична истрага и
квалитетније оптужнице
Начелник Управе за полицијску обуку
Миле Шикман потписао је у Сарајеву, 16.
октобра 2017. године, Споразум о
сарадњи са представницима Центра за
едукацију судија и тужилаца у
Федерацији Босне и Херцеговине, Центра
за едукацију судија и јавних тужилаца у
Републици
Српској,
Полицијске
академије федералног Министарства
унутрашњих послова и Агенције за
школовање и стручно усавршавање
кадрова. Овим споразумом ће у наредном

Скуп су у име двије организације
поздравили предсједник СУСБ Дејан
Милутиновић и уважени декан ФДБ,
проф. др Ненад Ђорђевић. У својству
излагача,
међународни
оквир
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периоду бити уређен начин сарадње у
погледу
кориштења
капацитета
институција, размјене ресурса и стручних
знања и искустава.

Споразум
је
потписан
у
циљу
квалитетније едукације полицијских
службеника и тужилаца у Босни и
Херцеговини, како би се унаприједило
вођење истраге и припремање што
квалитетније оптужнице која ће издржати
терет
доказивања
пред
судовима
Републике
Српске
и
Босне
и
Херцеговине.
Споразум је потписан у оквиру пројекта
Јачање тужилачких капацитета у систему
кривичног правосуђа, који спроводи
Високо судско и тужилачко вијеће Босне
и Херцеговине.
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ЕУФОР-а и Benedictos Iorga – командант
Лот тима ЕУФОР-a, Бања Лука.

Посјета представника
ЕУФОР-а Управи за
полицијску обуку
Представници ЕУФОР-а дана 16.2.2017.
године посјетили су Управу за
полицијску
обуку
Министарства
унутрашњих послова Републике Српске.

Министарство унутрашњих
послова Републике Српске
наставља успјешну сарадњу
са Амбасадом САД у БиХ

Том приликом, састали су се са
представницима Министарства како би се
упознали са системом обуке у МУП-у, те
разговарали о модалитетима будуће
сарадње.
Испред МУП-а РС, састанку су
присуствовали др Миле Шикман,
начелник Управе за полицијску обуку,
Томислав Миросавић, начелник Јединице
за полицијску обуку – Полицијска
академија,
Миодраг
Умљеновић,
начелник
Јединице
за
стручно
усавршавање
и
Милутин
Иветић,
начелник Одјељења за логистику и
интернатске услуге, 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

Директор полиције Републике Српске,
Дарко Ћулум, одржао jе 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.
Саговорници су, такође, разговарали о
реорганизацији
МУП-а
Републике
Српске, са посебним освртом на
трансформацију
центара
јавне
безбједности у полицијске управе, затим
о подмлађивању кадрова МУП-а, као и о
обуци „Употреба силе“ која ће бити
спроведена за припаднике полицијских
агенција у БиХ.
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Након састанка са директором Ћулумом,
делегација Амбасаде САД-а у БиХ
посјетила је Управу за полицијску обуку,
гдје се састала са начелником 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 заједне пројекте, а који су
првенствено имали циљ унапређење рада
МУП-а.

Делегација Министарства унутрашњих
послова Руске Федерације састала се са
начелником Управе за полицијску обуку,
Милом
Шикманом
и
његовим
сарадницима, гдје су се упознали са
активностима и дјелатношћу Управе.
Такође, током разговора размијенили су
искуства у погледу обуке и стручног
усавршавања, те могућностима за
сарадњу на овом пољу.

Посјета делегације
Министарства унутрапњих
послова Руске федерације
Управи за полицијску обуку
Дана 5.4.2017. године, 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.

Наведеном састанку присуствовао је и
декан Факултета безбједносних наука,
Предраг Ћеранић, који је искористио
прилику да представи новоформирани
Факултет, те укаже на правце развоја ове
високошколске установе. Такође, указано
је на значај Факултета за Министарство
унутрашњих послова Републике Српске,
као и могућност за повезивање са
сродним
установама
у
Руској
Федерацији.
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.
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обуке полицијских службеника, као и о
трансформацији
Високе
школе
унутрашњих
послова
у
Факултет
безбједносних наука. Овом приликом,
домаћини су били начелник Управе за
полицијску обуку, Миле Шикман и декан
Факултета безбједносних наука, Предраг
Ћеранић.

Полазници Високих студија
безбједности и одбране
Републике Србије у посјети
МУП-у Републике Српске
Министар
унутрашњих
послова
Републике Српске, Драган Лукач и
директор полиције Републике Српске,
Дарко Ћулум, 26.4.2017. године у
Aдминистративном
центру
Владе
Републике
Српске,
примили
су
делегацију Шесте класе полазника
Високих студија безбједности и одбране
Републике Србије.

Посјета полазника школе
“Млади и безбједност“
Управи
Дана 22.5.2017. године, у оквиру рада
друге Школе “Млади и безбједност“
одржане у организацији Мисије ОСЦЕ у
БиХ,
око
30
студената
права,
социологије,
политологије
и
безбједносних студија из БиХ посјетило
је Управу за полицијску обуку.

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 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, упознају
просторије наведене управе, а посебно су
се упознали са системом образовања и

Школа “Млади и безбједност“ 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
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институција надлежних за усвајање и
провођење безбједносне политике БиХ,
међу којима је и Министарство
унутрашњих послова Републике Српске.
Током посјете Управи, инспектор за
полицијску
обуку,
Александар
Миладиновић,
посјетиоцима
је
представио мјесто, улогу и активности
Управе, посебно се базирајући на
полицијску обуку кадета Полицијске
академије.

Посјета предсједника
Републике Српске Управи за
полицијску обуку
Предсједник Републике Српске, Милорад
Додик,
заједно
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.

У оквиру посјете, студентима су
представљене просторије и опрема које
кадети користе током полицијске обуке, а
такође су студентима представљене неке
од мјера и радњи за које се кадети
оспособљавају током полицијске обуке.
Међу
наведеним
мјерама
је
и
криминалистичко-техничка 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 који тренутно
представљају збирку музеја.

Декан Факултета безбједносних наука
поздравио је присутне и пожелио
добродошлицу. Истакао је да се
Република Српска суочава са бројним
безбједносним
изазовима
који
су
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пријетња њеној стабилностио 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 освртом 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 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.
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.

Представник полиције Ирске
посјетио Управу
Дана 28.9.2017. године у времену од
13.00 до 15.00 часова полицијски
службеник Републике Ирске, Џон П.
Маринан (John P. Marrinan) у оквиру
Програма
размјене
Европског
полицијског колеџа (ЦЕПОЛ) посјетио је
Управу за полицијску обуку.

Господина Маринена је у одсутности
начелник Управе примио начелник
Јединице за полицијску обуку, Томислав
Миросавић са сарадницима.
Представници организационих јединица
Управе су том приликом упознали г.
Маринана
са
организацијом,
надлежношћу и пословима које обавља
Управа за полицијску обуку. Током
разговора г. Маринен се посебно
интересовао за наставни план и програм
полицијске обуке, поступак селекције
кадета, као и могућности каријерног
напредовања. Након обиласка просторија
у којима се изводи наставни процес,
нагласио је да је задовољан оним што је
видио и да Министарство унутрашњих
послова
Републике
Српске
има
савремену полицијску обуку, која је у
многим сегментима компатибилна обуци
у развијеним земљама Европске уније.
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Кадетима представљене
активности и начин рада
Горске службе спасавања
Дана 1.11.2017. године од 17,00 до 18,00
часова, за кадете XIX класе полицијске
обуке, реализована је презентација
Горске службе спасавања Бања Лука.
Презентацију су одржали припадници
Горске службе спасавања.

Професор Арлов је пензионисани
полицајац који је цијели радни вијек
провео у полицији на радним мјестима од
полицајца приправника до командира
полицијске станице, након чега је више
година
био
и
професор
на
високошколским
полицијским
установама гдје је предавао предмете
који се односе на тактику употребе силе,
док је данас стални судски вјештак из ове
области.
Током предавања, професор Арлов је
изнио неколико случајева употребе силе
из властите праксе, као и из праксе
полиција држава региона, указујући на
битне недостатке полицијског поступања,
те наводећи неопходност законитог,
оправданог и правилног поступања у
стварним ситуацијама које условљавају
примјену силе полицијских службеника.
Посебно је инсистирао на адекватном
ходограму примјене средстава силе који
подразумијева,
поред
стварања
неопходних нормативних основа за
примјену силе, и стварање фактичких
претпоставки за успјешну и садржајну
примјену конкретног средства силе.
Циљ наведеног предавања јесте да кадети
схвате значај законите, оправдане и
правилне примјене силе у свакодневним
полицијским пословима, али исто тако и
да увиде значај поступања након
употребе саме силе који се огледа кроз
различито документовање те силе.

Циљ активности је био да се кадетима
представи организација службе, начин
одабира нових припадника, процес обуке
спасиоца техничара.
Задаци активности су били да се
кадетима презентује опрема која се
користи приликом акција спасавања,
објасни и практично демонстрира њена
употреба, као и презентација примјера
реализованих акција спасавања и потрага
широм Републике Српске.

Предавање о алатима
употребе силе
Дана 10.11.2017. године, у Управи за
полицијску обуку, др Драган Арлов је
кадетима Полицијске академије Бања
Лука
и
студентима
Факултета
безбједносних наука Бања Лука одржао
предавање о алатима примјене силе.
16

ПОСЈЕТА ПРЕДСТАВНИКА РАЗНИХ ИНСТИТУЦИЈА И ДРЖАВА УПРАВИ ЗА
ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ

Посјета представника Твининг пројекта ИПА 2012 „Подршка
спровођењу закона“
У склопу Твининг пројекта ИПА 2012 „Подршка спровођењу закона“, 2016. године,
донирана је опрема кабинетима за обуку у Управи за полицијску обуку и тадашњих шест
полицијских центара, а који се назива систем учења на даљину (е-learning).
Поводом наведеног, средњорочни експерт г.
Матеј Мотанич и дугорочни експерт г. Питер
Шварц посјетили су Управу за полицијску
обуку дана 17.11.2017. године, гдје им је
одржана кратка презентација о употреби
кабинета и плановима за будући период.
Приликом ове посјете, такође су размијењене
информације о томе које обуке је најлакше
спроводити у оваквим кабинетима, који
садрже рачунаре и систем за видео
конференцију. Закључак ове посјете јесте да је Управа за полицијску обуку успјешно
имплементирала овај вид обуке и да има перспективне планове за будући период.
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за полицијску обуку спроводи
територији Републике Српске.

Курс криминалистичке
технике

Дана 13.02.2017. године у Управи за
полицијску обуку почео је Курс
криминалистичке
технике
за
25
полазника полицијских службеника МУП
РС у трајању од 97 радних дана.
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:
- снимање и израда фото-документације,
- цртање криминалистичких скица и
цртежа у размјери,
- проналажење, тумачење и обрада
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.

на

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.
У том контексту, ученике је занимала
појава апликације “Плави кит“, усљед
чега је посебна пажња током предавања
посвећена наведеној појави. Ученицима
је укратко објашњено шта је “Плави кит“
и како он функционише, а посебно је
указано на предупређивање активности у
случају добијања ове апликације, те
начина
алармирања
релевантних

Едукација дјеце о “Плавом
киту“
Наведена предавања реализују се у
оквиру
пројекта
превенције
малољетничке делинквенције које Управа
18
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субјеката у случају доласка у контакт са
овом апликацијом.

вјештине потребне за извиђање, усвоје
теоријско знање из основа присмотре и
стекну вјештину присмотре, користе
опрему која се користи приликом
мобилне и комбиноване пратње, те кроз
практично поступање демонстрирају
мобилну и комбиновану пратњу.
Курс организују и реализују Управа за
полицијску
обуку
и
Управа
за
организовани и тешки криминалитет.

Основни курс за тајно
праћење
Дана 13.02.2017. године 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 РС, који би
након успјешно завршеног курса требало
да раде на пословима и задацима “Тајног
праћења“.

Kурс „Превенција и
сузбијање тероризма,
насилног екстремизма и
радикализма“

У просторијама Управе за полицијску
обуку, 22. фебруара 2017. године у Бaњој
Луци, 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. Директор полиције је
изразио своје задовољство организацијом
наведеног курса имајући у виду да је

Курс је организован за припадникe МУПа РС и траје 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 РС, односно
Јединице за посебне послове, као што су:
тајно праћење и осматрање, те да усвоје
теоријске основе извиђања и стекну
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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 РС, како би на што успјешнији и
ефикаснији начин одговорили свим
пословима и задацима 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 РС препознало
тероризам, екстремизам и радикализам
као веома опасну друштвену појаву те је
из тог разлога и 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 радикализма“ је
упознавање полазника о аспектима
спречавања и сузбијања тероризма,
насилног екстремизма и радикализма, као
и примјеном савремених обавјештајнобезбједносних метода и средстава.

Превентивно-едукативним
активностима на спречавању
малољетничке
делинквенције

У
оквиру
реализације
Плана
превентивних активности на сузбијању
малољетничког
преступништва
у
основним и средњим школама у
Републици Српској који спроводи МУП
РС у сарадњи са Министарством
просвјете и културе, у Средњошколском
центру у Палама дана 05.04.2017. године
одржано је едукативно предавање за
ученике
на
тему
„Едукација
о
безбједносним ризицима кориштења
друштвених мрежа и њиховом правилном
кориштењу“.
Предавање је одржано са циљем да се
ученицима укаже на опасности које
пријете
од
неправилне
употребе
друштвених мрежа, као и едукације
младих на који начин да користе Фејсбук
и заштите свој профил како не би дошло
до одређених негативности и злоупотребе
од стране других лица. Током едукације
указано је на опасности којима су
малољетници изложени, а представљени
су и начини заштите, те упуте да се
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полицији пријаве уочене негативности на
друштвеним мрежама.

предуприједило
неко
негативно
понашање“, рекао је Миладиновић.
За наведену популацију превентивноедукативна предавања су одржана и у
Фочи и у Трнову дана 07.04.2017.године.

Курс „Нижи руководни
кадар“
Дана 10.04.2017. године у просторијама
Управе за полицијску обуку отпочела је
реализација Курса за нижи руководни
кадар. Курс је отворио начелник
Одјељења за 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 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.

Предавач Александар Миладиновић,
инспектор за полицијску обуку на
Полицијској академији Бања Лука, рекао
је да су предавања наставак превентивноедукативних активности које МУП РС
спроводи од 2009. године на територији
Републике Српске. „Циљ нам је да
ученике,
професоре
и
родитеље
едукујемо о безбједносним инцидентима
на друштвеним мрежама, превасходно на
фејсбуку, и да их такође едукујемо о томе
како сами себе да заштите од тих
опасности које вребају на фејсбуку,
односно
како
своју
виртуелну
егзистенцију да прилагоде оном што се
подразумјева да је пожељно на тој
друштвеној
мрежи“,
рекао
је
Миладиновић.
Едукативно предавање одржано је и у
Основној школи „Свети Сава“ у
Источном Новом Сарајеву за родитеље
основаца који су се одазвали у великом
броју.
„Родитеље основаца едуковали смо како
да они контролишу, односно надзиру
своју дјецу која су на друштвеним
мрежама, како да их едукују у смислу
понашања на фејсбуку и уколико се
нешто лоше деси, како да алармирају
одређене субјекте заштите да би се

Циљ курса је да руководни радници,
нижег нивоа руковођења у Министарству
унутрашњих послова Републике Српске,
усвоје знања која ће им бити потребна за
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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 ће
учествовати запослени у Управи за
полицијску обуку, Управи полиције и
Управи за обезбјеђење личности и
објеката, а наставу ће похађати 24
полазника, током три радне седмице.

Курс “Вршење увиђаја
саобраћајних незгода“

Обука “Оперативна
аналитика“

Дана 15.05.2017. године у Управи за
полицијску обуку почела је реализација
курса „Вршење увиђаја саобраћајних
незгода“.
Полазнике Курса поздравио је начелник
Одјељења за специјалистичку обуку
Александар Лазић, који
је овом
приликом 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
похађа
20
припадника
Министарства
унутрашњих
послова
Републике Српске из Полицијских
управа, који ће обављати послове везане
за вршење увиђаја саобраћајних незгода.
Курс ће трајати 22 радна дана и биће
реализовано 125 часова теоретске и
практичне наставе.

У периоду од 18.04. – 21.04. 2017. године
у Управи за полицијску обуку реализује
се обука „Оперативна аналитика“.
Реализацију Обуке врше господа 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
присуствује
28 полазника,
припадника Полицијских управа из
Републике Српске, као и припадници
Управе за организовани и тешки
криминалитет.
Циљ обуке је да полазници усвоје
основна знања везана за оперативну
аналитику.
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- Препознавање,
- Основи психологије исказа,
Општа тактичка правила обављања
информативног разговора,
- Појам и значај кривичне пријаве.
Садржаји курса се реализују кроз 30
наставних часова.

Курс за приватног детектива

Курс за инструкторе ватрене
обуке

Дана 24.05.2017. године, 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,
а
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,
- 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,

Дана 02.06.2017. године у просторијама
Управе за полицијску обуку завршен је
„Курс за инструкторе ватрене обуке“.
Курс се одржавао од 22.05. до 02.06.2017.
године у просторијама Управе за
полицијску обуку и на стрелишту
„Раковачке баре“ 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.
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Она је нагласила да се на све већу појаву
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 су код нас највећи број зависника
конзументи
хероина.
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 представници Канцеларије
за сузбијање злоупотребе дрога Владе
Хрватске.

Семинар „Нове
психоактивне супстанце“
Дана 08.06.2017. године у просторијама
Управе за полицијску обуку реализован
је
семинар
под
називом
„Нове
психоактивне супстанце“.

Директор Полиције Републике Српске
Дарко Ћулум отворио је наведени
семинар којом приликом је 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, те
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 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.

Семинар „Вјештине одбране
од наоружаног нападача“
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Дана 13.06.2017. године од 9 до 13 часова
у просторијама Управе за полицијску
обуку почела је обука полицијских
службеника на тему „Вјештине одбране
од наоружаног нападача“. Семинар ће се
одржати 13., 14. и 15 јуна 2017. године.
Семинар се изводи у групама по 5
кандидата из Полицијских управа Бања
Лука, Градишка и Мркоњић Град.
Циљ семинара је усавршавање вјештина
одбране од наоружаног нападача.
Семинар ће одржати инспектор за
општефизичку припрему, СФО и прву
помоћ професор Никола Жугић.

МУП-а Републике Српске која пролази
ову врсту обуке. Том приликом, начелник
Новковић се захвалио представницима
МУП-а Републике Србије на пруженој
помоћи у организацији и реализацији
Курса.
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 МУП-а
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.

Специјалистички курс
противдиверзионе заштите

У Наставном центру „Авала“, Београд,
12.06.2017. године, 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,
Криминалистичко-технички
центар,
Управа за полицијску подршку МУП-а
Републике
Српске.
У свечаном обраћању, промовисао је
прву генерацију полицијских службеника

Семинар “Употреба силе“
Радници Управе за полицијску обуку др
Гојко Шетка и др Борислав Ђукић су у
периоду од 11.06.2017. године до
13.06.2017.
године
у
сједишту
Полицијске управе Требиње реализовали
семинар “Употреба силе“ за 18
полицијских службеника ове управе.
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полиције с малољетницима“ 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 је организован у складу са
провођењем Годишњег плана рада
Управе за полицијску обуку за 2017.
годину. 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 следеће 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.

Стручно оспособљавањe
запослених у Министарству
унутрашњих послова са VI и
VII степеном стручне спреме
без полицијског образовања
за рад на радном мјесту
полицијског службеника

Семинар „Рад полиције с
малољетницима“

На основу Наставног плана и програма
„Стручног оспособљавања запослених у
Министарству унутрашњих послова са VI
и VII степеном стручне спреме без
полицијског образовања за рад на радном
мјесту полицијског службеника“, број:
С/М-611.1-5/17 од 06.02.2017.године.
Дана 03.07.2017. године почела је обука
„Стручног оспособљавања запослених у
Министарству унутрашњих послова са VI
и VII степеном стручне спреме без
полицијског образовања за рад на радном
мјесту полицијског службеника“, а који

У дане 12. и 13.6.2017. године у сједишту
Полицијске управе Источно Сарајево
реализован је дводневни семинар „Рад
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су претходно засновали радни однос у
министарству.

правилна, законита и ефикасна
примјена полицијских овлашћења;
благовремено
и
адекватно
извјештавање о предузетим мјерама и
радњама;
планирање
и
непосредно
руковођење одређеним полицијским
активностима;
упознавање
са
одређеним
облицима криминалистичко-полицијског
рада и са процедурама предузимања
одређених
оперативно-тактичких
и
истражних мјера и радњи;
спознавање
криминалистичкометодичког
истраживања појединих врста кривичних
дјела и облика криминалитета;
упознавање
са
начинима
запримања пријаве о кривичном дјелу и
начину поступања по истој;
стицање знања неопходних за
примјену средстава силе при рјешавању
проблемских ситуација различитих нивоа
сложености.
Настава је извођена
у учионици Управе као и у другим
адекватним
просторијама
(теретана,
кабинет „Laser shot“ итд).
Обука
је трајала до 08.09.2016. године и свих 9
полазника су успјешно завршили обуку,
након чега су им додијељена Увјерења о
успјешно завршеној обуци „Стручног
оспособљавања
запослених
у
Министарству унутрашњих послова са VI
и VII степеном стручне спреме без
полицијског образовања за рад на радном
мјесту полицијског службеника“.

Обуку је похађало 9 полазника и то:
УKП Бања Лука – 2 полазника,
УПО Бања Лука – 1 полазник,
ПУ Добој – 1 полазник,
ПУ Бијељина – 3 полазника,
ПУ Источно Сарајево – 1 полазник,
ПУ Требиње – 1 полазник,
Обука
„Стручног
оспособљавања
запослених у Министарству унутрашњих
послова са VI и VII степеном стручне
спреме без полицијског образовања за
рад на радном мјесту полицијског
службеника“, је обухватала теоријску
наставу са практичним вјежбама која је
реализована током 310 наставних часова
или 10 наставних седмица.
Циљ
стручног
оспособљавања
запослених у Министарству унутрашњих
послова са VI и VII степеном стручне
спреме без полицијског образовања јесте
њихово оспособљавање за вршење
послова
и
задатака
полицијског
службеника.
Задаци стручног оспособљавања су:
упознавање са основама система
државне управе и управног поступка;
изучавање
материјалног
и
процесног
дијела
кривичног
и
прекршајног права;

Тренинг тренера о заштити
дјеце на интернету
Припадници Министарства унутрашњих
послова Републике Српске учествовали
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су на шестодневној обуци за тренере из
области заштите дјеце од насиља на
интернету
коју
је
организовала
организација Save the Children за
полицијске службенике полицијских
агенција у БиХ.

полицијских службеника полицијских
агенција чији су припадници.
Задаци тренинга су се односили на
упознавање
са
феноменологијом
негативности које се реализују према
дјеци на интернету, о начинима
предупређивања и идентификације тих
негативности, као и о начинима
откривања извршилаца тих негативности,
у складу са криминалистичким и
кривичнопроцесним
специфичностима
поступања
полиције
у
интернет
окружењу.
На крају тренинга, полазницима су
подијељени цертификати о успјешном
завршетку обуке за тренере “Заштита
дјеце од сексуалног и других облика
насиља
путем
информационокомуникационих технологија – обука за
полицијске службенике“.

На тренингу су били присутни
полицијски службеници полицијских
управа
Министарства
унутрашњих
послова Републике Српске (по један
полицијски
службеник
из
сваке
полицијске управе), као и два полиција
службеника Управе за полицијску обуку,
те полицијски службеници Федералне
управе полиције, кантоналних МУП-ова,
Агенције за истраге и заштиту БиХ и
Агенције за школовање и стручно
усавршавање кадрова БиХ из Мостара.
Наведени тренинг је дио пројектних
активности које Save the Children
реализује за полицијске службенике у
БиХ у оквиру пројекта „Спојени и
сигурни – Према виртуелном окружењу
сигурном за дјецу”.
Циљ тренинга је био оспособљавање
полицијских службеника полицијских
агенција у БиХ како би исти, након
тренинга, у оквиру властитих активности
и по властитим наставним плановима и
програмима
реализовали
обуку

Реализована радионица
УНИЦЕФ-а у оквиру
пројекта “Правда за свако
дијете“
Министарство
унутрашњих послова
Републике Српске, у сарадњи са
УНИЦЕФ-ом, реализује треће пројектну
активност у оквиру пројекта “Правда за
свако дијете“. Као једна од потпројектних
активности планирана је и радионица са
циљем сензибилизације полицијских
службеника у поступању са малољетним
жртвама
безбједносних
инцидената
реализованих путем интернета.
Наведена активност је организована и
реализована од стране Управе за
полицијску обуку и Службе министра
дана 11. и 12.09.2017. године на
Јахорини. Модератори радионице су
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били проф. др Ивана Зечевић са
Универзитета у Бањој Луци и Александар
Миладиновић, из Управе за полицијску
обуку.

полицијски службеници полицијских
управа који обављау послове и задатке
спречавања
и
сузбијања
високотехнолошког криминалитета.

Реализован специјалистички
курс “Обучи инструктора
пливања“

Задаци радионице су вишеструки:
Упознавање са феноменологијом
безбједносних инцидената на интернету
или путем интернета у којима су жртве
претежно дјеца,
Упознавање са могућностима
инкриминисања наведених безбједносних
инцидената
сходно
актуелном
нормативном оквиру,
Психолошке
специфичности
обављања разговора са малољетним
жртвама безбједносних инцидената,
Психичке последице малољетних
жртава безбједносних инцидената на
интернету.
Радионици су присуствовали полицијски
службеници из Службе министра, Управе
криминалистичке
полиције
и
полицијских управа Министарства који
обављају послове и задатке спречавања и
сузбијања малољетничке делинквенције,
укључујући и полицијске службенике
који учествују у реализацији Плана и
програма спречавања малољетничке
делинквенције у основним и средњим
школама у Републици Српској. Такође,
учесници радионице су били и

Дана 26.10.2017. године на Градском
олимпијском
базену
окончан
је
специјалистички
курс
„Обучи
инструктора пливања“ који су заједно
реализовали Управа за полицијску обуку,
Центар за обуку МУП-а РС и Факултет
безбједносних наука.
Циљ курса је био да полазници усаврше
своја знања и вјештине у пливању, те да
се оспособе за примјену одговарајућих
методичких поступака, као и избор
одговарајућих помагала и вјежби при
реализацији обуке краул, леђног и прсног
начина пливања. Полазници курса су
полицијски службеници Министарства
унутрашњих послова, који ће бити
инструктори пливања.
Наставник-инструктор овог курса је био
продекан за наставу ФБН доц. др Дарко
Паспаљ, који је током двије седмице
29

КОНФЕРЕНЦИЈЕ, ОКРУГЛИ СТОЛОВИ, СЕМИНАРИ, КУРСЕВИ И ДРУГИ
ВИДОВИ ОБУКЕ

обучио 6 припадника Министарства
унутрашњих послова Републике Српске.

Полицијској академији реализује се
током 16 дана, или 96 наставних часова.
Основна обука у организационим
јединицама Судске полиције Републике
Српске реализује се током 4 дана, или 24
наставна часа.
Сврха основне обуке је оспособљавање
полазника за рад на пословима
службеника Судске полиције Републике
Српске.
Циљ основне обуке је оспособљавање
полазника за компетентно обављање
послова службеника Судске полиције
Републике Српске у складу са Законом о
Судској полицији Републике Српске.
Свечаном почетку обуке присуствовао је
директор Судске полиције РС Драгојевић
Жељко.

Основна обука приправника
са средњом стручном
спремом у Судској полицији
Републике Српске

У Управи одржана
конференција „Савремене
методе и средства
криминалистичкофорензичке обраде мјеста
злочина“

Дана 06.11.2017. године у Управи за
полицијску обуку
почела
је
са
реализацијом
„Основна
обука
приправника са средњом стручном
спремом у Судској полицији Републике
Српске“ за осам приправника Судске
полиције.
Укупно вријеме трајања основне обуке је
120 наставних часова.
Основна обука полазника реализује се у
два дијела, и то: у Управи за полицијску
обуку и у организационим јединицама
Судске полиције Републике Српске.

Циљ XI међународне научно-стручне
конференције под називом „Савремене
методе и средства криминалистичкофорензичке обраде мјеста злочина“, која
је данас 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.

Основна обука у Управи за полицијску
обуку, Јединици за полицијску обуку –
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Начелник Управе за полицијску обуку др
Миле Шикман изјавио је да су у МУП
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.

на лицу мјеста са задатком обезбјеђивања
квалитетних
материјалних
трагова
релевантних за даља вјештачења, као и за
потенцијалну реконструкцију кривичног
догађаја“, 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 доказа“, 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.

„Свјесни смо и да у многим од тих
поступака постоје различити пропусти.
Од пронађених трагова у многим
случајевима
зависи
и
откривање
кривичних дјела, који се истовремено
врло лако контаминирају, као што је
случај са ДНК траговима“, навео је
Шикман.
Према његовим ријечима, главна тема
конференције јесте поступање на мјесту
кривичног дјела, а пажња ће бити
посвећена и традиционалним методама
откривања и доказивања кривичних
дјела, као што је 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
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Према његовим ријечима, из поплава из
2014. године извучене су значајне поуке
и искуства што је допронијело
унапређењу
сегмента
заштите
и
спасавања.
Шикман је нагласио да је од пресудног
значаја
добра
организација
и
координација свих субјеката који
учествију у заштити и спасавању, те
коришћење савремене технологије која у
великој мјери помаже у предвиђењу
непогода и отклањању посљедица.
„Искуства нам помажу да боље
процијенимо када ће непогода наступити
и у ком обиму, да бисмо могли
процијенити ресурсе и одговор на њу с
циљем умањења посљедица. Веома је
важно развити свијести грађана о
опасностима да би и они могли предузети
оно што је у њиховој моћи“, појаснио је
Шикман.
Он је додао да је Српска након мајских
поплава
2014.
године
набавила
најсавременију опрему за заштиту и
спасавање.

У Управи одржан округли
сто „Управљање ризиком од
природних катастрофа“

Начелник Управе за полицијску обуку др
Миле Шикман сматра да је веома важно
да се у Српској унаприједи област
заштите и спасавања, посебно у сегменту
комуникације, образовања, организације
и коришћења савремених технологија.
Уочи
одржавања
округлог
стола
„Управљање ризиком од природних
катастрофа“, Шикман је истакао да је
циљ овог скупа размјена искуства
различитих субјеката који учествују у
заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама.
„Презентоваћемо резултате истраживања
до којих смо дошли, те практично
демонстрирати опреме и средства која се
користе у ванредним ситуацијама
изазваним природним катастрофама, као
што су покретни систем везе, моторни
чамци, гашење пожара из ваздуха и
друго“, рекао је Шикман новинарима у
Бањалуци.

Шеф бањалучког Одсјека за послове
цивилне заштите и професионалне
територијалне
ватрогасне
јединице
Младен Ћућун истакао је да је након
поплава 2014. године Град Бањалука
одговорном
политиком
приступио
комплетној
реорганизацији
система
градске Цивилне заштите, формиране су
све јединице Цивилне заштите, те је
набављена значајна опрема.
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Представник Ронилачког клуба „Бук“ из
Бањалуке Бранислав Трнинић рекао је да
се након поплава 2014. године много
радило на систему унапређења заштите
од ових непогода, поготово када је ријеч
о сарадњи клубова и локалне заједнице и
Републичке управе Цивилне заштите.
Он је оцијенио да је у односу на 2014.
годину систем увезан и ради боље, а
надлежне јединице су опремљеније.
У раду округлог стола, који је
организовала Управа за полицијску обуку
у сарадњи са Факултетом безбједносних
наука
Универзитета
у
Бањалуци,
учествују припадници МУП-а, Цивилне
заштите, удружења од посебног интереса,
студенти и професори.

из ове области из седам држава, усљед
чега се свакако може рећи да је
конференција оправдала међународни
карактер.
Поред тога, на конференцији су
учествовали и афирмисани спортски
радници, што је конференцији дало и
својеврсни свечан карактер.
Конференцију је реализовала
Управа за полицијску обуку поводом 25
година
обиљежавања
постојања
Фудбалског савеза Републике Српске
који је суорганизатор и суфинансијер
пројекта. Поред Управе за полицијску
обуку и Фудбалског савеза Републике
Српске, на реализацији пројекта су
учествовали и Републички педагошки
савез Републике Српске и Факултет
физичког васпитања и спорта Бања Лука.

Међународна
научностручна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ И СПОРТ“
регионална искуства и перспективе
Дана
05.09.2017.
године
у
просторијама Административног центра
Владе Републике Српске, одржана је
научно-стручна
конференција
„Безбједност и спорт“ која се односила на
сагледавање суштине, садржаја, нивоа
повезаности, перцепције, рефлексија и
досега односа између безбједности и
спорта у најширем смислу. Поред
наведеног, циљ конференције био је и
реално сагледавање и анализа тренутног
стања у овој области у Републици
Српској и у БиХ, као и у земљама
окружења, те указивање на одређене
смјернице за унапређењем ове области у
Републици Српској. На конференцији је
учествовало око 30 научника и стручњака

Округли сто “25 година
полицијског образовања,
обуке и стручног
усавршавања у
Министарству унутрашњих
послова Републике Српске“
Дана 20.10.2017. године у Управи за
полицијску обуку одржан је округли сто
поводом обиљежавања 25 година
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полицијског образовања у Министарству
унутрашњих послова Републике Српске.

Полицијске академије
полицијској обуци.

Циљ округлог стола јесте да се представи
историјат, развој, актуелно стање и
перспективе
развоја
полицијског
образовања, али и обуке и стручног
усавршавања
у
Министарству
унутрашњих послова Републике Српске,
усљед чега је и назив округлог стола “25
година полицијског образовања, обуке и
стручног усавршавања у Министарству
унутрашњих послова Републике Српске“.
Округли сто је отворио начелник Управе
др Миле Шикман који је поздравио
присутне и упознао их са историјатом
Управе, али и уопште полицијског
школства у Министарству унутрашњих
послова Републике Српске. Декан
Факултета безбједносних наука др
Предраг Ћеранић је истакао улогу
факултета коју би у наредном периоду
требао да има када је у питању
високообразован кадар Министарства.
Томислав
Миросавић,
начелник
Полицијске академије и Александар
Миладиновић, са Полицијске академије,
истакли су значај и улогу Средње школе
унутрашњих послова Бања Лука у
полицијском образовању током настанка
и развоја Министарства, након чега су
представили оснивање и актуелну улогу

Др Драгомир Јовичић је представио
концепт високог образовања за потребе
полиције и пренио искуства из свијета,
док је др Дарко Паспаљ, са Факултета
безбједносних
наука
Бања
Лука,
представио оснивање и развој Више и
Високе школе унутрашњих послова Бања
Лука. Мр Драган Ђурановић, начелник
Одјељења за стручну обуку и Александар
Лазић, ма, начелник Одјељења за
специјалистичку обуку, представили су
улогу и активности наведених одјељења
у оквиру Јединице за стручну обуку.
Драган Дукић из Центра за обуку је
представио концепт рада, мјесто и улогу
и активности наведеног центра. Ранко
Лужајић, са Полицијске академије Бања
Лука, представио је андрагошки концепт
обуке у полицијској обуци, док је
Драгица Марковић, начелник Одјељења
за наставне планове и програме,
представила концепт обуке, садржај,
дужину трајања и права и обавезе кадета
током полицијске обуке на Полицијској
академији Бања Лука.
Округли сто је, поред припадника Управе
за полицијску обуку, окупио и
представнике основних организационих
једница
Министарства
који
су
представили приједлоге за едукацију
полицијских службеника у наредном
периоду.
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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 Мотоклуба „Ноћни вукови“.
Када
су
у
питању
припадници
Министарства који су учествовали у
свечаном
дефилеу,
ради
се
о
припадницима
Специјалне
антитерористичке
јединице,
затим
припадницима јединица за подршку,
припадницима посебних снага полиције,
припадницима саобраћајне полиције, као
и полиције опште надлежности.

Кадети Полицијске
академије учествовали у
свечаном дефилеу
. Поводом 25 година Републике Српске, у
Бањој Луци је 09.01.2017. године одржан
свечани дефиле у којем су учествовали
припадници Министарства унутрашњих
послова Републике Српске, Борачке
организације Републике Српске и
студенти који су носили велику 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 Српске“ и Савеза
националних мањина Републике Српске.
У дефилеу су учествовали и чланови
бањалучке филхармоније, бањалучке
мажореткиње,
чланови
културноумјетничких друштава „Пискавица“,
„Чајавец“
и
„Пелагић“,
као
и
Кошаркашког савеза, Фудбалског савеза
и Рукометног савеза Српске.

У дефилеу су учествовале и двије
јединице кадета XVIII класе Полицијске
академије Бања Лука, а и сам 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.
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Богојављење
Кадет Полицијске академије
први допливао до крста

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. Заједно са кадетима, међу
пливачима је био и Александар
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.

Поводом великог хришћанског празника
Богојављења, данас је у Бањој Луци
испод Градског моста на Врбасу одржано
пливање за Часни крст. Пливању је
претходила
Богојављенска
литија
улицама града Бања 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 Бања
Луке,
Игор
Радојичић,
даривали
златником, док су остали учесници
добили пригодне поклоне.
Поред Ђорђа Рађеновића, као и
претходних година, и ове године су међу
пливачима били и кадети Полицијске
академије Бања Лука.

Учешћем на наведеним манифестацијама,
будући полицајци на овај начин
настављају
традицију
непосредно
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учествујући
у
традиционалним
активностима, 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.

Почетак обуке за VI класу
Полицијске академије за
припаднике Специјалне
антитерористичке јединице
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-а РС.
Поред припадника Полицијске академије,
потписивању уговора присуствовао је и
министар
унутрашњих
послова
Републике Српске, Драган Лукач.
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
критерије
пријема
у
Министарство и оспособили се за рад у
Полицији Републике Српске. Такође,
министар је овом приликом 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-а траје 58 радних
седмица, у оквиру којих је обука
подијељена на три фазе.

Конкурс за XIX класу
Полицијске академије
Министарство
унутрашњих послова
Републике Српске дана 23.03.2017.
године расписало је конкурс за упис
кадета XIX класе основне полицијске
обуке у Јединици за полицијску обуку –
Полицијској академији Бања Лука
Конкурсом су прописани општи и
посебни услови који сваки кандидат мора
да испуњава.
У XIX класу основне полицијске обуке у
Јединици за полицијску обуку –
Полицијској академији Бања Лука
планиран је упис 190 кадета мушког пола
и 10 кадета женског пола са којима ће
Министарство
унутрашњих послова
Републике Српске закључити посебни
уговор о регулисању међусобних обавеза.
Конкурс је објављен у дневном издању
„Гласа Српске“ и био је отворен до
07.04.2017. године.
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рефлексивну фазу, стичу
полагање стручног испита.

услов

за

Дан отворених врата
У организацији Управе за полицијску
обуку
Министарства
унутрашњих
послова Републике Српске, одржава се
Дан отворених врата два пута годишње
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
установа, ученици основних школа те
средњих школа из Бањалуке упознају са
начинима полицијског образовања и
обуке,
полицијским
пословима
и
задацима, као и самом опремом коју
користе полицијски службеници.

Прва фаза представља 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 18 различитих
предмета, вјештина и модула. Укупан
број часова износи 758. По завршетку
прве фазе, кадети полажу завршни испит.
Кадети који са позитивним успјехом
заврше ову фазу полицијске обуке и
положе завршни испит, упућују се у
центре јавне безбједности на стручно
оспособљавање, односно, приправнички
стаж, што представља другу фазу
полицијске обуке, која се реализује у
центрима јавне безбједности, у трајању
од шест 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 двије радне
седмице или 80 наставних часова. Кадети
који са позитивном оцјеном заврше

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 изразили
су задовољство због прилике да науче
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више о полицијском послу, док су
средњошколци показали интересовање за
занимање полицијског службеника и
безбједносних радника.

Том приликом, кадети су прикупљали
новчану помоћ обољелој суграђанки и
пожељели срећу и брзо оздрављење.
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.

Стогодишња фотодокументација у Музеју
Полиције
Музеј Полиције Републике Српске данас
је употпунио грађу фото-албумима
старим скоро стотину година који садрже
фото-документацију
различитих
кривичних
дјела.
Ријеч
је
о
документацији
Уроша
Прице,
полицијског инспектора који је радио на
подручју Сарајева.

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 Бања Луке, која је обољела
од лимфобластне леукемије и већ се двије
и по године бори са опаком болешћу.

Његов потомак, Урош Марк Прица,
одлучио је да породично насљеђе
поклони Музеју Полиције Републике
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Српске и на тај начин учини 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 ранијег
периода на овим просторима“, рекао је
начелник Шикман.

Он је додао да повремено долази на ове
просторе, његује контакте са родбином и
истражује своје поријекло.

Промоција XVIII класе
Полицијске академије Бања
Лука и 25 година
полицијског школства у
Републици Српској

У Управи за полицијску обуку свечано је
промовисана
XVIII
класа
кадета
Полицијске академије Бања Лука. На
промоцији је заклетву дало укупно 130
кадета XVIII класе, међу којима је било и
осам кадета који су се обучавали за
припаднике Полиције Брчко дистрикта
БиХ. Свечана промоција кадета XVIII
класа је завршни чин полицијске обуке и
стручног оспособљавања на Полицијској
академији Бања Лука, гдје се полицијска
обука у трајању од 26 радних седмица
изводила на Полицијској академији,
након чега су кадети 24 радне седмице
провели на стручном оспособљавању и
приправничком раду у Полицијској
управи Бања Лука, а потом су, у оквиру
рефлексивне фазе, провели једну седмицу
на
Полицијској
академији.
На
свечаности, многобројним гостима се
обратио начелник Управе, Миле Шикман

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 историје“,
рекао је Прица.
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који је навео да Полицијска академија
обучава будуће полицајце основним
вјештинама
и
знањима
полиције,
истичући посебно податак да је
Полицијска академија до сада обучила 2
306 кадета полиције опште надлежности
и 130 кадета за припаднике Специјалне
антитерористичке јединице, што свакако
говори о мјесту и улози Полицијске
академије
у
обуци
полицијских
службеника. Министар унутрашњих
послова Републике Српске, Драган
Лукач, указао је на улогу и значај
полицијске обуке за Министарство
унутрашњих послова Републике Српске,
посебно апострофирајући дугорочни
значај полицијске обуке у оквиру
Министарства, која је прилагођена
безбједносним изазовима, ризицима и
опасностима са којима се Република
Српска свакодневно суочава. Министар
унутрашњих послова је на промоцији
најбоље рангираним кадетима XVIII
класе уручио и похвале и пригодне
поклоне, и то: првој у рангу, Сањи
Томић, са просјеком 4,90, ручни сат са
посветом, другом у рангу, Бранку
Петровићу, са просјеком 4,90, ручни сат
са посветом, трећем у рангу, Илији
Јозићу, са просјеком 4,85, књигу са
посветом. Такође, првој у рангу,
директор полиције Дарко Ћулум је
уручио и Рјешење о распореду у службу –
организациону јединицу по властитој
жељи. Саму промоцију су властитим
изведбама увеличали чланови вртића
„Плави чуперак“ рецитацијом пјесмица
„Полицајац, саобраћајац“ и „Полиција
тренира строгоћу“. На свечаности је
учествовало и Српско пјевачко друштво
„Јединство“, као и женска пјевачка група
Културно-умјетничког друштва „Свети
Сава“.

Овом
промоцијом,
Министарство
унутрашњих послова Републике Српске
обиљежава и 25 година полицијског
школства
у
Републици
Српској.
Полицијско школство у Републици
Српској егзистира од када постоји и
МУП РС и у периоду од претходних
четврт вијека доживјело је више
организационих и институционалних
трансформација. Наиме, формирањем
Министарства увидјела се потреба и за
формирањем (задржавањем) полицијског
образовања, чиме је дио постојеће
Средње школе унутрашњих послова из
Сарајева премјештен у Бања Луку, гдје је
у оквиру МУП-а Републике Српске
настављено средњошколско образовање
за
полицајце.
Дјелатност
СШУП
односила се на школовање и стручно
оспособљавање кадрова за обављање
послова полицајца – техничара за
послове безбједности, кроз редовно
четворогодишње школовање. Потом је
1994. године формиран Центар за
образовање
кадрова
унутрашњих
послова, чија је функција била
школовање и усавршавање кадрова за рад
у
Министарству
кроз
редовно
средњешколско образовање и кроз
организовање курсева за полицајце у
трајању од шест мјесеци. Након тога,
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1995. године основана је Виша школа
унутрашњих послова, у којој је наставни
процес трајао пет семестара, а по
завршетку школовања, добијао се
стручни назив- правник унутрашњих
послова. Реорганизацијом полиције у
БиХ,
након
Дејтонског
мировног
споразума, у складу са Оквирним
споразумом о реструктуирању, реформи
и демократизацији полиције Републике
Српске из 1998. године предвиђена је и
модернизација
полицијске
обуке
оснивањем
Полицијске
академије.
Полицијска академија Бања Лука је
основана 1999. године у оквиру које се
обука будућих припадника полиције
вршила по преовлађујућем моделу
полицијске обуке развијених држава.
Оснивањем
Полицијске
академије,
предвиђено је постепено укидање Средње
школе унутрашњих послова. Промоцијом
VIII класе СШУП 2001. године, након
непуне деценије егзистирања у оквиру
МУП-а РС и школованих 1 139
полицајаца – техничара за послове
безбједности, Средња школа унутрашњих
послова Бања Лука је престала да
постоји, а обука полицајаца за потребе
МУП-а Републике Српске је настављено
под окриљем Полицијске академије.
Виша школа унутрашњих послова
трансформисана је 2002. године у Високу
школу унутрашњих послова, а потом је
Школски
центар
Министарства
трансформисан у Управу за полицијско
образовање, која и данас постоји под
називом Управа за полицијску обуку. Из
наведеног се види да је константан тренд
развоја
полицијског
школства
у
Републици Српској пратило стално
унапређење основне дјелатности, које
данас има заокружен систем основног,
стручног,
специјалистичког
и
перманентног полицијског образовања.

Потписан уговор о
школовању припадника
Судске полиције у МУП-у
Републике Српске

Министар
унутрашњих
послова
Републике Српске, Драган Лукач, данас
је у Бањој Луци потписао уговор о
основној обуци за припаднике Судске
полиције са предсједником Врховног
суда Републике Српске, Весном Антонић.
Уговором је дефинисано да ће се обука
реализовати у оквиру 120 часова
почевши од 06. новембра, а у складу са
планом и програмом Oсновнe обукe
приправника са средњом стручном
спремом у Судској полицији Републике
Српске.
Основну обуку осам приправника са
средњом стручном спремом у Судској
полицији Републике Српске ће изводити
наставни кадар Управе за полицијску
обуку.

Свечано отворен Факултет
безбједносних наука
Министар
унутрашњих
послова
Републике Српске данас је у Бањој Луци
присуствовао
свечаном
отварању
Факултета безбједносних наука.
42

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

акцији добровољног даривања крви, коју
Министарство
унутрашњих послова
Републике Српске организује поводом
Крсне славе Светог Архангела Михаила.

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
осамнаеста
организациона
јединица
Универзитета у Бањој Луци, 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.

Директор Ћулум је рекао да у тродневној
акцији учествује 180 кадета Полицијске
академије МУП-а Републике Српске. Он
је истакао да је ово трећа организована
акција у овој години, у којој припадници
МУП-а доказују и показују хуману
страну свог позива, помажући на тај
начин грађанима који се нађу у
опасности по живот.
Начелник Управе за полицијску обуку,
Миле Шикман, изразио је задовољство
због броја кадета који су се одазвали
акцији:
„Велики број кадета који су се одазвали
овој акцији даје нам гаранцију да ћемо
сутра имати младу полицију која ће бити
спремна да помогне грађанима којима је
то потребно“, рекао је начелник Шикман.
Директор Завода за трансфузијску
медицину Републике Српске, Гордана
Гузијан, похвалила је одазив припадника
МУП-а Републике Српске акцијама
добровољног даривања крви, нарочито
због чињенице да овог пута у акцији
учествује велики број младих људи.

Акцији добровољног
даривања крви одазвало се
180 кадета Полицијске
академије
Директор полиције Републике Српске,
Дарко Ћулум, данас је у просторијама
Завода за трансфузијску медицину
Републике Српске у Бањаој Луци
посјетио кадете који су се одазвали
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Одазив 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.

Кадет XIX класе добио
специјално признање за
хумани подвиг године у
Приједору
Кадеткиња
Полицијске
академије,
Драгана Митровић из Кнежева, рекла је
да даривање крви за њу представља
хуман гест. Она је крв даровала по
четврти пут те позвала своје колеге и
друге грађане да дарују крв, јер на тај
начин могу помоћи људима којима је крв
неопходна.
Такође,
поводом
Дана
полиције
Републике Српске, дана 30.03.2017.
године
организована
је
акција
добровољног давања крви у сарадњи са
Заводом за трансфузијску медицину
Републике Српске.
У акцији су узели учешће радници
Управе за полицијску обуку и кадети VI
класе
Полицијске
академије
за
припадника
Специјалне
антитерористичке јединице.

Приликом
манифестације
„Избор
најбољих спортиста за 2017. годину града
Приједора“ које је одржано дана
22.12.2017. године, Иван Шакић, кадет
XIX класе Полицијске академије Бања
Лука, добио је специјално признање за
хумани подвиг године на територији
града Приједора. Ово признање наш
кадет је добио заједно са Гораном
Кецманом.
У образложењу ИТЦ Козарски вијесник,
организатора
овогодишње
манифестације, наводи се да су Иван
Шакић и његов колега и саиграч, Горан
Кецман, прије неколико мјесеци, на
пријатељској утакмици између два
фудбалска тима у Хамбаринама код
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Приједора, пружили прву помоћ једном
малољетном играчу који је усљед
повреде остао да лежи без свијести.

Поред истицања значаја хуманости у
полицијској професији, начелник је
похвалио и чињеницу да је наведено
препознала и локална заједнице, те је
адекватно вредновано. У разговору са
начелником, кадет Шакић је истакао да
сматра да је учинио оно што сматра да би
требало свако да учини, те да мисли да би
свако слично поступио да је био у
сличној ситуацији, а поготово кадети
Полицијске академије и полицијски
службеници.

Након задобијеног ударца у главу,
повријеђени играч је остао да лежи на
земљи, а први који се снашао и који му је
пришао био је наш кадет који је и
примијетио да је без свијести, поставио
га је у тзв. кома положај, извадио му
језик и спријечио гушење, а потом позвао
колегу Кецмана да му помогне.
Све то вијеме, кадет Шакић повријеђеном
је држао главу како би он успио
продисати, што му је и успјело након
краћег
периода.
Након
указане
медицинске помоћи, наведено је да је
повријеђеном пријетио и катастрофалан
исход да му није брзо и адекватно
пружена прва помоћ. Поводом наведеног
поступка кадета и урученог признања,
начелник Управе, Миле Шикман је
примио кадета Ивана Шакића, те га
похвалио за учињено дјело, указујући на
значај
хуманог
поступања
код
полицајаца, а поготово код будућих
полицајаца.

Начелник управе примио
Младена Вуковића освајача
медаље са европског џудо
првенства
Дана 19.06.2017. године начелник Управе
за полицијску обуку, др Миле Шикман,
свечано је примио инспектора Младена
Вуковића, освајача бронзане медаље на
Европском првенству за ветаране у џудоу, а које се одржавало од 12.06. до
18.06.2017. године у Загребу. Том
приликом, начелник је изразио своје
честитке и задовољство на освојеној
медаљи те пожелио успјех у даљој
каријери.
45

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Инспектор Младен Вуковић је истакао да је ово
његова
прва
медаља
на
европским
шампионатима 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 џудо-у
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 за Министарство унутрашњих
послова Републике Српске чији је Вуковић
дугогодишњи радник.
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Нова издања часописа

Број 1/2017 часописа „Безбједност –
полиција – грађани“ је штампан поводом
Дана полиције Републике Српске. Као и
претходно, и ово издање Часописа
обилује како научним, тако и стручним
радовима који су посвећени изучавању
најсложенијих и најинтересанстнијих
безбједносних питања. Тиме је њихов
научни и стручни допринос увелико већи.
Публиковани су радове који су посвећени
изучавању привредног и имовинског
криминалитета, тероризма, као и чланци
који се односе на област правних наука.
Посебно задовољство чини то што овај
број часописа обилује Приказима, а није
изостала нити рубрика Из стране
литературе. Прецизније, објављено је
седам научних и два стручна чланка, као
и три приказа те један превод из стране
литературе. Чланке је објавило укупно 14
аутора. Значајно је истаћи да је и овај пут
уредништво
Часописа
несебично
уложило и додатне напоре да се он
побољша. Тако је часопис добио нове
чланове
Редакционог
одбора
и
Секретаријата. Квалитет научних и
стручних радова биће и у будућем
периоду ипмератив, што значи да ће бити
публиковати само они радови који
задовољавају највише критеријуме науке
и струке, укључујући и анонимне
рецензије еминентних професора.

Број 2/2017 је посебан број часописа
посвећен
25
година
полицијског
образовања, обуке и усавршавања у
Министарству унутрашњих послова
Републике Српске. Стога је посебно
задовољство истаћи да је ова годишњица
обиљежена реализовањем округлог стола
посвећеног полицијском образовању,
обуци и усавршавању. Због тога је
структура овог, тематског броја нешто
другачија. Највећи број чланака је у
рубрици
посвећеној
полицијском
образовању, гдје су се аутори осврнули
на почетке и развој средњег, вишег и
високог образовања, као и стручних и
специјалистичких обука и усавршавања.
Посебан значај овог броја часописа
огледа се у томе што су аутори чланака
дали
своју
визију
полицијског
образовања, обучавања и усавршавања у
будућности. У часопису нису изостале ни
рубрике научни и стручни радови, као ни
рубрика прикази, које су и овај пут
посвећене
обради
сложених
безбједносних и правних питања.
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