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ПОСЈЕТЕ ПРЕДСТАВНИКА УПРАВЕ ЗА 

ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

СРОДНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И 

УЧЕШЋЕ НА ЗНАЧАЈНИЈИМ 

СКУПОВИМА 

 

Учешће представника Управе на 

обиљежавању Дана Криминалистичко-

полицијске академије у Београду 

 

     Начелник Управе за полицијско 

образовање др Миле Шиман и директор 

Високе школе унутрашњих послова мр 

Душко Пена, 8. фебруара 2016. године 

присуствовали су свечаном обиљежавању 

Дана Криминалистичко-полицијске академије 

у Београду.  

     Свечаности су присуствовали: др Небојша 

Стефановић, министар унутрашњих послова, 

Александар Николић, државни секретар у 

Министарству унутрашњих послова, 

Владимир Ребић, в. д. директора полиције, 

помоћници и савjетници министра 

унутрашњих послова, начелници управа у 

Дирекцији полиције, начелници подручних 

полицијских управа и друге старjешине у 

Министарству унутрашњих послова 

Републике Србије и Републике Српске, 

Министарству одбране, Војсци Србије, 

Безбjедносно-информативној агенцији, затим 

чланови Српске академије наука, 

предсjедници националних савjета за високо 

образовање и за научни и технолошки развој, 

ректори и проректори универзитета, декани и 

професори факултета, директори института, 

представници амбасада, представници ОЕБС-

а, сарадници Академије, представници 

локалних самоуправа, медија, дипломирани 

студенти и чланови њихових породица, као и 

запослени на Академији.  

     Свечаност је отпочела интонирањем 

државне и студентске химне у извођењу 

студентског хора Академије. 

У име Академије, присутнима се обратила 

вршилац дужности продекана за 

научноистраживачки рад проф. др Драгана 

Коларић, која је поздравила све присутне. 

Криминалистичко-полицијска академија, као 

чланица Асоцијације европских полицијских 

колеџа, од 2005. године има закључене 

споразуме о сарадњи с 14 високошколских 

институција које се баве високим 

полицијским образовањем, како би на 

најбољим упоредним искуствима развијала 

савремени систем полицијског образовања. 

На таквим основама, у складу с новим 

изазовима који се постављају пред 

Министарство унутрашњих послова, пружиће 

адекватан одговор у заштити грађана и 

државе од савремених безбjедносних 

приjетњи. 

     Министар унутрашњих послова др 

Небојша Стефановић је напоменуо да је у 

новом Закону о полицији Криминалистичко-

полицијска академија истакнута као 

најважнији извор кадра за потребе 

Министарства унутрашњих послова. 

Пожелио је успjех у раду дипломираним 

студентима Академије и истакао да нови 

каријерни систем који се успоставља у 

Министарству унутрашњих послова уважава 

само добре резултате као основу за 

напредовање у полицији, стављајући тако 

стручност на прво мjесто. На тај начин, 

Министарство унутрашњих послова прати 

савремене тенденције развоја полицијске 

професије и ствара полицију која ће бити у 

служби својих грађана.. 

 

Посјета Народном позоришту Републике 

Српске 

 

     У склопу ваннаставних активности у 

Јединици за основну обуку – Полицијској 

академији, кадети су 17.2.2016. године 

посјетили Народно позориште Републике 

Српске и тада су гледали представу, и то 
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комедију, насталу на основу дјела Бранка 

Ћопића. 

     Кадети су одушевљени представом и 

квалитетно проведеним временом у 

заједничкој активности, а и самом идејом о 

 надоградњи и унапређивању властите 

културе кроз посјету позоришту. Пуни 

позитивних утисака са представе, а успут и 

разумијевајући потребу за културним 

активностима, кадети су изразили жељу да у 

наредном периоду организујемо сличну 

заједничку активност. 

 

Учешће начелника Управе на 

регионалном савјетовању о правној 

сигурности 

 

     У организацији Правног факултета 

Универзитета у Крагујевцу и фондације Ханс 

Зајдел, у хотелу Крагујевац 13. и 14. априла 

2016. године је одржано регионално 

савјетовање на тему „Правна сигурност као 

поспјешујући фактор за директне стране 

инвестиције“. 

     На дводневном скупу, представљено је 

преко 40 радова стручњака са Универзитета, 

правосудних институција и привредних 

комора из Србије, Црне Горе, Хрватске, 

Босне и Херцеговине и Републике Српске. 

     Један од најважнијих задатака држава у 

транзицији је привлачење што већег броја 

страних инвестиција. Предуслови за то су 

политичка стабилност земље и правна 

сигурност, речено је на отварању регионалног 

савјетовања правника на тему „Правна 

сигурност као поспешујући фактор за 

директне стране инвестиције“. Замјеник 

предсједника Високог савета судства 

Мирољуб Томић је истакао важност 

непристрасног и ефикасног правосуђа за 

стабилну правну државу и сигурност и 

заштиту страних инвеститора. Правна 

сигурност подразумијева ефикасну правну 

заштиту, законодавство усаглашено са 

европским стандардима и његову 

одговарајућу примјену, као и брзо рјешавање 

евентуалних спорова, сматра декан Правног 

факултета у Крагујевцу, Станко Бејатовић. 

Он истиче да у овој области постоје бројна 

отворена питања за која ће рјешења да понуде 

правници из земаља у региону, на 

дводневном савјетовању у хотелу Крагујевац. 

     Начелник Управе за полицијско 

образовање др Миле Шикман учествовао је и 

у радном дијелу савјетовања, а изложио је и 

реферат под називом „Одузимање нелегално 

стечене користи и сигурност страних 

инвестиција“. 

 

Учешће начелника Управе на годишњој 

IADLEST конференцији 

 

     У периоду од 3. до  10. јуна 2016. године, 

начелник Управе за полицијско образовање 

др Миле Шикман је учествовао у раду 

годишње IADLEST конференције која је ове 

године одржана у Гранд Рапидсу у Мичигену 

у САД. 

     Главна тема о којој су одржана предавања 

и округли столови била је рад полиције у 

заједници и на који начин унаприједити 

сарадњу полиције и грађана. Посебно 

интересантно искуство подијелио је замјеник 

Комесара полиције за град Њујорк, а  праћено 

је са великом пажњом. Поред тога, говорило 
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се и о реструктуисању полицијских академија 

како би одговориле савременим захтјевима.  

      
     Ове године је пажња посвећена и 

међународном панелу. Тако је учествовало 

више од 14 земаља чији су представници, не 

само међусобно размјењивали искуства, већ и 

учествовали у презентацијама и дискусијама. 

Начелник Управе др Миле Шикман је 

учествовао у укупном раду конференције, 

представио је полицијско образовање и обуку 

у Републици Српској, те успоставио везу са 

другим полицијским академијама. Учешће на 

конференцији је омогућио програм 

ИЦИТАП-а. 

     IADLEST је међународно удружење 

шефова полицијских академија које окупља 

директоре полицијских академија како би 

размјењивали искуства и  успостављали 

стандарде полицијске обуке. Начелник 

Шикман је члан од 2012. године, од када и 

учествује у раду ове асоцијације. 

 

ПОСЈЕТЕ СТРАНИХ ДИПЛОМАТА, 

ФУНКЦИОНЕРА И ПРЕДСТАВНИКА 

СРОДНИХ ИНСТИТУЦИЈА УПРАВИ ЗА 

ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Управа за полицијско образовање домаћин 

кориснику Фулбраjтовог програма 

 

     Управа за полицијско образовање домаћин 

је кориснику Фулбраjтове стипендије проф. 

др Лоренсу Арнану Френчу (Laurence Arnand 

French), са Универзитета Њу Хемпшир (New 

Hampshire) из Дарама (Durham), Сједињене 

Америчке Државе (САД). Начелник Управе 

др Миле Шикман уприличио је пријем за 

угледног професора, а пријему су 

присуствовали наставници и сарадници 

Високе школе унутрашњих послова, 

Полицијске академије и Одјељења за стручно 

усавршавање. Начелник Управе је упознао 

госта са начином рада и организацијом 

Управе, основним дјелатностима и 

активностима, те научноистраживачким 

радом који се одвија у Управи. Исказао је 

задовољство реализацијом овог Фулбрајтовог 

програма, те изразио очекивања у вези са 

његовим резултатима. 

   Професор Френч се интересовао за студије 

на Високој школи унутрашњих послова, за 

основну полицијску обуку на Полицијској 

академији, организацију и начин извођења 

студија, обуке и стручног усавршавања. 

Нарочито га је занимала област полицијске и 

форензичке психологије, те наставне 

јединице и теме које се изводе из тих области. 

Професор Френч је изразио жељу да пренесе 

своје знање нашим студентима и кадетима  

кроз различите облике наставе, вјежби и 

практичног рада. Угледни професор је, 

такође, указао на спремност за сарадњу и 

учешће у области реализације научно-

истраживачких пројеката од међународног 

значаја. Наш гост је боравио већ два пута у 

посјети Управи за полицијско образовање и 

то 2004. и 2010. године. 

     Професор Лоренс Френч је угледни 

научник који се бави различитим питањима 

из области социологије, форензичке 

психологије, међународне политике, 

међународног права, криминологије и др. Он 

је члан Америчког удружења из области 

психологије (American Psychological 

Association). 
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Предсједник АНУРС-а примио професора 

Лоренса Арнана Френча 

 

     Предсједник Академије наука и 

умјетности Републике Српске, академик 

Рајко Кузмановић, примио је 17. марта 2016. 

године професора Лоренса Арнана Френча, 

који борави у Репбулици Српској у оквиру 

Фулбрајтове стипендије у Управи за 

полицијско образовање МУП-а Републике 

Српске. 

      
     Професор Френч, који је у звању 

емеритуса на Њу Хемпшир универзитету у 

САД-у, члан је АПА асоцијације, има два 

доктората из психологије и социологије. 

     Професор Френч је боравио у Босни и 

Херцеговине 2004. и 2010. године, а бави се 

испитивањем рата и ратних злочина у циљу 

изношења објективних доказа и чињеница 

пред америчку и свјетску научну и ширу 

јавност. 

     Предсједник Кузмановић упознао је 

професора Френча са организацијом и 

главним задацима и активностима Академије 

која, иако финансирана од стране Владе 

Републике Српске, дјелује као независна 

кровна научна и умјетничка институција у 

Републици Српској. 

     Професор Френч је изнио да је веома 

задовољан информацијама које је добио, те да 

ће му бити корисне у даљем раду. 

     Дана 1.4.2016. године, од стрaне начелника 

Управа за полицијско образовање др Миле 

Шикмана је уприличен свечани испраћај за 

професора Лоренса Френча, који је протекла 

42 дана боравио у реализацији Фулбрајтовог 

програма у Управи за полицијско образовање. 

Начелник се захвалио професору на 

реализацији пројекта под називом 

„Ресторативне социјалне правде у Босни и 

Херцеговини“, као и на свеукупном 

доприносу професора Френча развоју науке у 

Републици Српској. 

 
     Професор Френч је изразио задовољство 

учешћем у реализацији наведеног пројекта, те 

изразио наду да ће резултати његовог 

истраживања допринијети достизању 

ресторативне правде у Босни и Херцеговини. 

     Саговорници су се усагласили да ће и у 

наредном периоду наставити сарадњу на 

наведеном, али и другим пројектима. 

     Начелник Управе је професору Френчу, у 

знак захвалности, уручио знак полиције, те 

му пожелио пуно среће у професионалном и 

приватном животу. 

 

Посјета делегације постдипломаца 

Краљевског колеџа одбрамбених студија 

из Велике Британије 

 

     У склопу студијске посјете земљама 

западног Балкана, 07.6.2016. године у Управи 

за полицијско образовање је одржана 

презентација о Министарству унутрашњих 

послова Републике Српске којој су 

присуствовали представници амбасаде 

Велике Британије у БиХ, као и 18 

постдипломаца Краљевског колеџа 

одбрамбених студија из Велике Британије. 

 
     Присутни су имали прилику да се упознају 

са организацијом, надлежношћу и 
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дјелокругом рада, као и пословима и 

задацима припадника МУП-а Републике 

Српске, те су изразили задовољство због 

присуства наведеној презентацији. 

 

Ректор Универзитета у Бањој Луци 

посјетио Управу за полицијско образовање 

 

 

     Дана 30.6.20016. године, Управу за 

полицијско образовање посјетио је ректор 

Универзитета, проф. др Милан Матаруга, као 

и проректори, проф. др Драшко Маринковић 

и проф. др Валерија Шаула, а посјети су 

присуствовали и предсједник Управног 

одбора – проф. др Миле Дмичић, секрeтар мр 

Ђорђе Маркез, менаџер Универзитета – 

Душко Лазић. 

     
     Делегацију је примило руководство 

Управе: начелник, др Милом Шикманом, 

директор Високе школе унутрашњих послова 

и руководиоци катедри. На састанку је 

разговарано о трансформацији Високе школе 

у Факултет безбједносних наука, као и о 

кориштењу простора, канцеларија, кабинета, 

као и других материјално-техничких услова, 

те о припремама за нову школску годину. 

Гости су обишли просторије Управе, кабинет 

криминалистике, криминалистичко-

форензичку лабораторију, музеј, ситуациони 

стан, библиотеку, као и све остале просторије 

које би помогле у будућем школовању 

високообразованог кадра за потребе МУП-а 

РС. 

     У складу са договором, Универзитет ће 

школовати потребан број кадрова за 

Министарство унутрашњих послова, а 

кадрови морају бити изабрани у складу са 

условима прописаним позитивним правним 

прописима. Договор ће бити регулисан 

Уговором између Министарства унутрашњих 

послова РС и Универзитета у Бањој Луци. 

. 

СЕМИНАРИ 

 

Предавање на тему „Превенција оралног 

здравља“ 

 

     Према плану и програму ваннаставних 

активности Јединице за основу обуку – 

Полицијске академије, предвиђена су 

предавања едукативног карактера за кадете 

Полицијске академије. 

     
     Дана 14.1.2016. године, у Управи за 

полицијско образовање одржано је предавање 

на тему „Превенција оралног здравља“ за 

кадете V класе Полицијске академије. 

     Предавање је одржао доктор 

стоматологије Зечевић Звјездан, а циљ је био 

да се укаже на значај превенције, сузбијања  и 

раног откривања болести уста и зуба. 

 

Семинар „Унапређење односа између 

полиције и припадника ЛГБТ заједнице“ 

 

     У периоду од 8. до 9. фебруара 2016. 

године и од 10. до 11. фебруара,  у ЦЈБ 

Требиње и ЦЈБ Источно Сарајево одржани су 

дводневни семинари „Унапређење односа 

полиције Републике Српске са ЛГБТ 

заједницом“ за полицијске службенике 

наведених центара. 

     Семинар је намијењен полицијским 

службеницима Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске који непосредно 

раде на пословима и задацима који 

антиципирају непосредну комуникацију са 

припадницима ЛГБТ заједнице. 
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     Циљ семинара јесте сензибилизација 

полицијских службеника о правима и 

слободама ЛГБТ популације, као и едукација 

о специфичностима комуникације са овом 

популацијом. 

     Садржај семинара се односи на основне 

термине које користи ЛГБТ популација, као и 

осврт на специфичности ЛГБТ права, затим 

на социо-психолошки сегмент ЛГБТ 

популације, те на значај и циљ адекватне 

комуникације полиције са припадницима 

ЛГБТ популације. 

     Посебан акценат је на кривичнопроцесним 

и криминалистичким специфичностима рада 

са ЛГБТ припадницима. 

     Наведени семинари су наставак 

активности Управе за полицијско образовање 

које су предузете крајем претходне године, а 

чији је циљ да се у свим ЦЈБ оспособи дио 

полицијских службеника за рад са ЛГБТ 

популацијом. 

     Поред полицијских службеника из ЦЈБ 

Требиње и ЦЈБ Источно Сарајево, у 

претходном периоду су наведени семинар 

похађали и припадници ЦЈБ Бања Лука и ЦЈБ 

Приједор, а у наредном периоду је планирано 

да се наведени семинар одржи и за 

припаднике ЦЈБ Бијељина и ЦЈБ Добој. 

 

Семинар „Криминалистичка обрада лица 

мјеста“ 

 

     Наведени семинар одржан је од 16. до 18. 

фебруара,  у просторијама Управе за 

полицијско образовање, и то за 19 

полицијских службеника ЦЈБ Бања Лука. 

     Семинар је потпуности   реализован у 

складу са наставним планом и програмом. 

     Циљ семинара је усавршавање 

полицијских службеника Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске који 

раде на пословима криминалистичке 

полиције, како би се обезбиједило 

професионално и јединствено поступање 

приликом криминалистичке обраде лица 

мјеста, предузимање приоритетних мјера и 

радњи на лицу мјеста, прикупљање 

обавјештења и вршење увиђаја на мјесту 

извршења кривичног дјела или другог 

криминалног догађаја, као и једнообразан 

начин документовања предузетих мјера и 

радњи. 

     Задаци семинара односе се на пружање 

могућности полазницима да усвоје 

јединствен начин поступања на мјесту 

криминалног догађаја, једнообразан начин 

сачињавања службених забиљешки и да 

усвоје јединствен начин поступања приликом 

вршења увиђаја на мјeсту криминалног 

догађаја и сачињавања записника о увиђају, 

те скице лица мјеста – у конкретним 

ситуацијaма и кроз практичан рад. 

 

Обука „Контрола масе – обука за 

инструкторе“ 

 

       У периоду од 29.2.2016. године до 

4.3.2016. године, у организацији 

Међународне правне помоћи у 

криминалистичкој обуци Министарства 

правде САД (ICITAP) у БиХ и Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске,  у 

Управи за полицијско образовање, одржана је 

обука „Контрола масе – обука за 

инструкторе’‘ за педесет једног полицијског 

службеника Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске.   Полазници 
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обуке су били припадници Специјалне 

јединице полиције, Јединице за подршку, 

 Посебних снага полиције и Управе за 

полицијско образовање. 

         Циљ семинара је стручно усавршавање 

полицијских службеника Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске у 

планирању, организовању и реализацији 

тактичких операција које се односе на 

контролу масе приликом нарушавања јавног 

реда и мира у већем обиму. Циљ семинара је 

оспособљавање полицијских службеника – 

инструктора, који ће у оквиру редовних 

послова и задатака обучавати друге 

полицијске службенике Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске. 

Полицијски службеници који су успјешно 

завршили наведену обуку ће у наредном 

периоду реализовати обуку за око 1000 

полицијских службеника Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске с 

циљем успостављања јединственог тактичког 

поступања приликом контроле масе. Обука ја 

завршена 4.3.2016. године показном вјежбом 

која је изведена у касарни Залужани, а којој 

су присуствовали и министар унутрашњих 

послова Драган Лукач, директор полиције 

Гојко Васић, директор ICITAP програма у 

БиХ Чарлс Бенет,  представници америчке 

амбасаде у Бањалуци, као и представници 

МУП-а РС. 

 

Семинар „Употреба силе“ за ЦЈБ Бања 

Лука 

 

     10. и 11. марта, у просторијама Управе за 

полицијско образовање одржан је семинар 

„Употреба силе“ за полицијске службенике 

полицијских станица ЦЈБ Бања Лука. 

Циљ семинара је био пружање могућности 

полазницима да освјеже претходно стечена и 

усвоје нова знања, вјештине и ставове везане 

за употребу силе, чиме ће се ефикасност и 

квалитет рада полицијских службеника 

подићи на виши ниво. 

  
     Посебан нагласак у реализацији семинара 

је био на међународним стандардима у 

употреби силе, као и у поступку 

извјештавања о употребљеној сили. 

     Семинар су реализовали инспектор за 

полицијску обуку Ранко Лужајић и Зоран 

Јовановић, инспектор координатор за 

полицијску обуку, уз учешће инспекторке 

Инспектората за унутрашњу контролу, 

Жељке Милеуснић. 

     Семинару је присуствовало 19 

полицијских службеника униформисане 

полиције, од којих су 4 руководна радника. 

 

Семинар „Збрињавање повреда у 

тактичким ситуацијама“ 
 

     У периоду од 7. до 15. марта, у 

организацији Међународне правне помоћи у 

криминалистичкој обуци Министарства 

правде САД (ICITAP) у БиХ и Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске,  у 

Управи за полицијско образовање, одржан је 

семинар „Збрињавање повреда у тактичким 

ситуацијама“ за 20 полицијских службеника 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске. 

     Полазници семинара су били припадници 

Специјалне јединице полиције и Јединица за 

подршку Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске. 
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     Циљ семинара је пружити могућност 

полазницима да усвоје нова знања и вјештине 

које ће показати приликом обављања 

полицијско-тактичких операција, и то оних 

која се односе на пружање прве помоћи и 

пружање неопходне медицинске помоћи 

повријеђеним лицима. 

     Семинар је завршен 15. марта 2016. 

године, извођењем показне вјежбе у 

ситуационом стану у Управи за 

полицијско образовање, а присуствовали су 

јој представници ИЦИТАП-а у БиХ, као и 

представници МУП-а Републике Српске. 

 
 

Семинар „Рад вођа сектора на 

безбједносном сектору“ 

 

      У периоду од 14. до 16. марта, у Управи за 

полицијско образовање реализован је 

семинар „Рад вођа сектора на безбједносном 

сектору“ за полицијске службенике ЦЈБ Бања 

Лука. Семинару је присуствовало 20 

полицијских службеника овог центра, међу 

којима су углавном биле вође сектора и 

руководни радници полицијских станица. 

 
     Циљ семинара јесте пружити могућност 

полицијским службеницима Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске да 

освјеже и прошире раније стечена знања о 

начелима и начину рада на безбједносном 

сектору, као и о превентивном и репресивном 

дјеловању на сузбијању криминалитета, чиме 

ће се ефикасност, професиналност и 

јединствен начин поступања полицијских 

службеника (вођа сектора) подићи на виши 

ниво. 

     Семинар је инициран од стране 

полицијских службеника са терена који су у 

претходном периоду навели потребу додатне 

едукације из области спречавања и сузбијања 

криминалитета, и то превасходно – од стране 

вођā секторā који раде на наведеним 

пословима. Усљед наведеног, у наредном 

периоду ће се семинар „Рад вођа сектора на 

безбједносном сектору“ реализовати за вође 

сектора свих ЦЈБ у Министарству.  

 

Предавања у вези са превенцијом 

негативности на Фејсбуку 

 

     Управа за полицијско образовање 

наставља са реализацијом Плана и програма 

превенције малољетничке делинквенције на 

територији Републике Српске. 
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     Реализујући планиране активности, дана 

23.3.2016. године, превентивно-едукативне 

активности су реализоване у дијелу средњих 

школа у Бијељини. Средњошколцима првих 

разреда Средње техничке школе „Михајло 

Пупин“, затим Гимназије у Бијељини и 

Економске школе у Бијељини одржана су 

предавања на  тему „Превенција злоупотребе 

Фејсбука“. Предавање су одржали 

припадници Управе за полицијско 

образовање и припадници ЦЈБ Бијељина. 

Предавању је присуствовало око 300 ученика 

из наведених школа, као и дио наставног 

особља. Значајно је поменути да је у току 

првог мјесеца овог полугодишта овим 

облицима едукације присуствовало око 5600 

ученика, од чега је преко трећина са подручја 

ЦЈБ Бијељина. Такође, ова активност се 

наставља и у наредном периоду. 

 
     Циљ предавања је подизање свијести 

ученика о безбиједносним ризицима и 

опасностима кориштења Фејсбука, те 

упућивање корисника Фејсбука како да 

коришћење ове интернет странице прилагоде 

друштвено пожељном и афирмативном 

начину комуникације. 

 

Семинар „Збрињавање повреда у 

тактичким ситуацијама“ 

 

      У периоду од 16. до 24. марта, у 

организацији Међународне правне помоћи у 

криминалистичкој обуци Министарства 

правде САД (ICITAP) и Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске,  у 

Управи за полицијско образовање, одржан је 

семинар „Збрињавање повреда у тактичким 

ситуацијама“ за 20 полицијских службеника 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске. 

     Полазници семинара су били припадници 

Специјалне јединице полиције и Јединица за 

подршку Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске. Циљ семинара је пружити 

могућност полазницима да усвоје нова знања 

и вјештине које ће показати приликом 

обављања полицијско-тактичких операција, 

која се односе на пружање прве помоћи и 

пружање неопходне медицинске помоћи 

повријеђеним лицима.  

 
     Семинар је завршен 24. марта извођењем 

показне вјежбе у просторијама Управе за 

полицијско образовање, а присуствовали су 

јој представници ИЦИТАП-а, као и 

представници МУП-а Републике Српске. 

 

Семинар „Криминалистичка обрада лица 

мјеста“ 

 

     Наведени семинар одржан је од 23. до 25. 

марта у просторијама ЦЈБ Источно Сарајево, 
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за двадесет једног полицијског службеника 

ЦЈБ Источно Сарајево. 

     Семинар је потпуности реализован у 

складу са наставним планом и програмом. 

 
     Циљ семинара је усавршавање 

полицијских службеника Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске који 

раде на пословима криминалистичке 

полиције, како би се обезбиједило 

професионално и јединствено поступање 

приликом криминалистичке обраде лица 

мјеста, предузимање приоритетних мјера и 

радњи на лицу мјеста, прикупљање 

обавјештења и вршење увиђаја на мјесту 

извршења кривичног дјела или другог 

криминалног догађаја, као и једнообразан 

начин документовања предузетих мјера и 

радњи. 

     Задаци семинара односе се на пружање 

могућности полазницима да усвоје 

јединствен начин поступања на мјесту 

криминалног догађаја,  једнообразан начин 

сачињавања службених забиљешки и да 

усвоје јединствен начин поступања приликом 

вршења увиђаја на мјeсту криминалног 

догађаја и сачињавања записника о увиђају и 

скице лица мјеста у конкретним ситуацијaма, 

кроз практичан рад. 

 

Радионица за кадете Полицијске академије 

на тему „Помоћ особама са 

инвалидитетом“ 

 

     Управа за полицијско образовање 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске у сарадњи са Заводом за 

физикалну медицину „Др Мирослав Зотовић“ 

данас је организовала за кадете Полицијске 

академије радионицу на тему „Помоћ 

особама са инвалидитетом“. 

     Физиотерапеути Завода за физикалну 

медицину и рехабилитацију „Др Мирослав 

Зотовић“ показали су кадетима како да 

правилно поступају са особама са 

инвалидитетом. 

 
Начелник Управе за полицијско образовање 

Миле Шикман рекао је да је циљ ових 

активности да се кадети обуче како да на 

исправан начин пруже помоћ особама са 

инвалидитетом. 

     „Желимо указати на препреке са којима се 

ова лица свакодневно сусрећу, те показати 

нашим будућим полицајцима како да 

правилно рукују колицима за инвалиде“, 

поручио је начелник Шикман. 

     Физиотерапеут Драган Гајић из Завода је 

рекао да су кадети имали прилику да виде 

како да направе одређене трансфере, те да 

савладају препреке на које могу наићи у 

управљању инвалидским колицима. 

 
     „Врло је битно пажљиво приступити 

особама са инвалидитетом, те нарочито 

обратити пажњу на сигурност корисника 

инвалидских колица, али и самих 

полицајаца“, рекао је Гајић. 

     Кадет Полицијске академије Стефани 

Кнежевић рекла је да јој ова радионица много 

значи јер се упознала са проблемима лица 

која користе инвалидска колица. 

http://education.muprs.org/wp-content/uploads/2016/03/fm2.jpg
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     „Имали смо прилику да управљамо 

колицима у којима корисник сједи, али и 

видјети колико је захтјевно управљати њима 

као корисник“, рекла је Кнежевићева. 

     Она је изразила жељу да оваква радионица 

буде поново одржана како би кадети имали 

прилику да савладају и остале технике 

помоћи инвалидним лицима. 

 

Семинар „Трговина људима“ 

 

  

     У периоду од 28.3.2016. године до 

1.4.2016. године, у Управи за полицијско 

образовање реализован је семинар „Трговина 

људима“  за 18 полицијских службеника 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске. Семинар су реализовали 

припадници Јединице за основну обуку – 

Полицијске академије који су у претходном 

периоду похађали обуку из ове области,  која 

је организована од стране ICMPD-а и OSCE 

мисије у БиХ. 

   
     Циљ семинара је усавршавање 

полицијских службеника Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске из 

домена примјене стандарда откривања, 

разјашњења и доказивања случајева трговине 

људима. 

     Полазници семинара су били полицијски 

службеници МУП-а РС, односно 

криминалистички инспектори које 

се приликом обављања редовних послова и 

задатака баве расвјетљавањем кривичних 

дјела трговине људима. 

     Семинаром је обучено 18 едукатора из 

наведене области који ће у наредном периоду 

реализовати семинаре за остале полицијске 

службенике Центара јавне безбједности из 

којих долазе. Реализација будућих семинара 

ће се вршити уз координацију Управе за 

полицијско образовање и Управе 

криминалистичке полиције МУП-а Републике 

Српске.  

 

Семинар „Контрола масе“ 

 

    У периоду од 28. до 31. марта, у 

организацији Међународне правне помоћи у 

криминалистичкој обуци Министарства 

правде САД (ICITAP) и Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске,  у 

Управи за полицијско образовање, одржана је 

обука „Контрола масе“ за 96 полицијских 

службеника Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске. 

 
     Полазници обуке су били припадници 

Јединица за подршку, као и Посебних снага 

полиције ЦЈБ Бања Лука, ЦЈБ Добој и ЦЈБ 

Бијељина. 

     Циљ семинара је едукација полицијских 

службеника у тактичком поступању 

приликом успостављања јавног реда и мира 
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нарушеног у већем обиму и сузбијање  

грађанских нереда. 

     У наредном периоду ће бити реалиозован 

семинар за око 900 полицијских службеника 

Министарства унутрашњих  послова 

Републике Српске, првенствено припадника 

Јединица за подршку и Посебних снага 

полиције, с циљем успостављања 

јединственог тактичког поступања приликом 

контроле масе. 

 
    Семинар је завршен показном вјежбом која 

је изведена у касарни Залужани, а 

присуствовали су представници МУП-а 

Републике Српске, као и представници 

ИЦИТАП-а у БиХ. 

 

Семинар „Употреба силе“ 

 

     Дана 5. и 6.4.2016. године, у просторијама 

ЦЈБ Бијељина одржан је семинар „Употреба 

силе“ за полицијске службенике полицијских 

станица ЦЈБ Бијељина. 

     Циљ семинара је био пружање могућности 

полазницима да освјеже предходно стечена и 

усвоје нова знања, вјештине и ставове везане 

за употребу силе, чиме ће се ефикасност 

и квалитет рада полицијских службеника 

подићи на виши ниво. 

     Посебан нагласак у реализацији семинара 

је био на међународним стандардима о 

употреби силе, као и поступку извјештавања 

о употребљеној сили. 

     Семинар је реализовао инспектор за 

полицијску обуку Ранко Лужајић уз учешће 

инспектора Инспектората за унутаршњу 

контролу  Ђелмић Горана. 

     Семинару је присуствовао 21 полицијски 

службеник униформисане полиције, од којих 

су 4 руководна радника. 

 

Научна конференција „Безбједносни 

аспекти и перспективе Републике Српске“ 

 

      Кадети V класе основне полицијске обуке 

за припаднике СЈП су 20.4.2016. године, у 

просторијама Академије науке и умјетности 

Републике Српске, учествовали на научној 

конференцији „Безбједносни аспекти и 

перспективе Републике Српске“. 

 
     Конференција је организована од стране 

Евроазијског безбједносног форума, а њој су 

присуствовали бројни стручњаци из области 

безбједности из Републике Српске и региона. 

Кадети су имали могућност да се упознају са 

правним системом Босне и Херцеговине и 

Републике Српске, ревизијом Дејтонског 

мировног споразума, затим интересима 

великих сила на простору Босне и 

Херцеговине, као и савременим облицима 

исламског екстремизма у Босни и 

Херцеговини. 

     Организатори су изразили захвалност због 

присуства кадета Полицијске академије, јер, 

како су истакли, управо су кадети чувари 

безбједности у Републици Српској у  будућем 

периоду. 
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     Конференција је завршена у 15,00 часова 

завршним ријечима организатора и учесника 

конференције. 

 

Семинар „Рад вођа сектора на 

безбједносном сектору“ 
 

     У периоду од 18. до 20.04.2016. године, 

полицијски службеници Полицијске 

академије Бања Лука су у ЦЈБ Бијељина 

реализовали семинар „Рад вођа сектора на 

безбједносном сектору“ за полицијске 

службенике овог ЦЈБ. 

 
     Циљ семинара јесте омогућити 

полицијским службеницима Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске да 

освјеже и прошире раније стечена знања о 

начелима и начину рада на безбједносном 

сектору, као и о превентивном и репресивном 

дјеловању на сузбијању криминалитета, чиме 

ће се ефикасност, професионалност и 

јединствен начин поступања полицијских 

службеника (вођа сектора) подићи на виши 

ниво. 

     Семинару је присуствовало 19 

полицијских службеника овог центра, међу 

којима су, поред вођа сектора, била и четири 

руководна радника. 

    Семинар је инициран од стране 

полицијских службеника са терена који су у 

претходном периоду навели потребу за 

додатном едукацијом из области спречавања 

и сузбијања криминалитета, и то првенствено 

вође сектора који раде на наведеним 

пословима. 

    Сходно наведеном, у наредном периоду ће 

се наведени семинар реализовати за вође 

сектора и осталих ЦЈБ. 

 

 

Семинар „Рад полиције са 

малољетницима“ 

 

     25.04.2016. године у ЦЈБ Приједор је 

почео дводневни семинар „Рад полиције са 

малољетницима“ намијењен полицијским 

службеницима овог ЦЈБ, превасходно 

полицијским службеницима униформисане 

полиције који, сходно природи свакодневних 

послова и задатака, најчешће долазе у 

контакт са малољетницима. 

     Садржај семинара се, с једне стране, 

односи на нормативни оквир поступања 

полиције са малољетницима, док се, са друге 

стране, садржај семинара односи и на 

криминалистичко-психолошке аспекте 

вођења разговора са малољетничком 

популацијом. 

 
     Семинару су присуствовала 23 полицијска 

службеника, међу којима су била и три 

руководна радника. 

     Семинар реализују припадници Управе за 

полицијско образовање, заједно са 

припадницима ЦЈБ Бања Лука, а наведени 

семинар је само један од планираних који ће 

се у наредном периоду одржати за све ЦЈБ у 

Републици Српској. 

 

Семинар „Криминалистичка обрада лица 

мјеста“ 

 

     Семинар „Криминалистичка обрада лица 

мјеста“ одржан је у периоду од 26.4. до 

28.4.2016. године у ЦЈБ Требиње, за 20 

полицијских службеника. 

     Семинар је у потпуности  реализован у 

складу са наставним планом и програмом. 

     Циљ семинара је усавршавање 

полицијских службеника Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске, који 

раде на пословима криминалистичке 
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полиције, како би се обезбиједило 

професионално и јединствено поступање 

приликом криминалистичке обраде лица 

мјеста, предузимање приоритетних мјера и 

радњи на лицу мјеста, прикупљање 

обавјештења и вршење увиђаја на мјесту 

извршења кривичног дјела или другог 

криминалног догађаја, као и једнообразан 

начин документовања предузетих мјера и 

радњи. 

     Задаци семинара односе се на пружање 

могућности полазницима да усвоје 

јединствен начин поступања на мјесту 

криминалног догађаја, једнообразан начин 

сачињавања службених забиљешки и да 

усвоје јединствен начин поступања приликом 

вршења увиђаја на мјeсту криминалног 

догађаја и сачињавања записника о увиђају и 

скице лица мјеста у конкретним ситуацијaма 

кроз практичан рад. 

 

Радионица под називом „ТАИЕХ 

радионица о еколошком криминалу у БиХ 

са посебним освртом на кривично дјело 

загађивање животне средине“ 

 

У организацији ТАИЕХ-а и Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске, 26. и 

27.04.2016. године, одржана је радионица под 

називом „ТАИЕХ радоница о еколошком 

криминалу у БиХ са посебним освртом на 

кривично дјело загађивање животне 

средине“. Радионица је одржана у хотелу 

„Видовић“ у Бањој Луци, а присуствовали су 

јој и представници Управе за полицијско 

образовање – Дејан Рикић, инспектор за 

предмет Безбједност саобраћаја у Јединици за 

основну обуку – Полицијској академији и 

Далиборка Калабић, инспектор за 

криминалистичку групу премета на Високој 

школи унутрашњих послова. 

      Циљ радионице је упознавање са 

различитим врстама кривичних дјела 

еколошког криминалитета са посебним 

освртом на кривично дјело загађење животне 

средине, и јачање сарадње између полиције и 

других институција. На радионици су 

учествовали еминентни стручњаци из ове 

области из региона који су са осталим 

учесницима размијенили искуства и указали 

на проблеме који се појављују у овој области. 

     Учесници су оцијенили радионицу 

позитивном, те су истакли да ће искуства која 

су стекли унаприједити њихов будући рад у 

области еколошког криминала. 

 

Семинар „Рад полиције са 

малољетницима“ 

 

     16.5.2016. године у ЦЈБ Добој почео је 

дводневни семинар „Рад полиције са 

малољетницима“ намијењен полицијским 

службеницима овог ЦЈБ, превасходно 

полицијским службеницима униформисане 

полиције који, сходно природи свакодневних 

послова и задатака, најучесталије долазе у 

контакт са малољетницима. 

    
      Садржај семинара се, с једне стране, 

односи на нормативни оквир поступања 

полиције са малољетницима, док се, са друге 

стране, садржај семинара односи и на 

криминалистичко-психолошке аспекте 

вођења разговора са малољетничком 

популацијом. 

     Семинару су присуствовала 24 полицијска 

службеника, међу којима су била и четири 

руководна радника. 

     Семинар реализују припадници Управе за 

полицијско образовање, заједно са 

припадницима ЦЈБ Бања Лука, а наведени 
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семинар је један од планираних који ће се у 

наредном периоду одржати за све ЦЈБ у 

Републици Српској. 

 

Почео пројекат превенције малољетничке 

делинквенције у школама Републике 

Српске 

 

     Дана 22.2.2016. године, предавањем пред 

око 300 ученика старијих разреда Основне 

школе „Милош Црњански“ у Бањој Луци, 

званично је почела реализација пројекта 

превенције малољетничке делинквенције у 

Републици Српској у овом полугодишту. 

Предавање на тему „Превенција злоупотребе 

Фејсбука“су реализовали припадници Управе 

за полицијско образовање са циљем да 

ученицима представе опасности и 

безбједносне ризике коришћења Фејсбука, 

али такође и са циљем да им се укаже на 

друштвено пожељно и афирмативно 

понашање на овој друштвеној мрежи. 

 
     Предавању је претходило обраћање 

министра унутрашњих послова Републике 

Српске мр Драгана Лукача, који је нагласио 

да је циљ ове кампање да се дјеци укаже на 

праве вриједности које треба понијети из 

школе, као и на то да се неприхватљиво и 

кажњиво понашање треба избјегавати. У 

контексту саме теме предавања, министар је 

истакао да се дјеца на интернету суочавају са 

разним проблемима, чега родитељи углавном 

нису свјесни, те да је циљ наведеног 

предавања, између осталог, и едукација дјеце 

коме и како могу да пријаве разне 

негативности са којима се суочавају током 

виртуелне егзистенције на друштвеним 

мрежама. 

     Директор школе Весна Бањац је истакла да 

је сама школа безбиједна, али да се увијек 

радо одазивају позиву полиције о 

предавањима у вези са негативностима 

наркоманије, алкохолизма, сексуалног 

насиља, злоупотреба интернета и других 

садржаја. Директорица је похвалила тему 

предавања, истичући да су дјеца, за разлику 

од родитеља, данас сигурно више упозната са 

могућностима интернета, али да ни они, ни 

родитељи нису у потпуности упознати са 

разним негативностима које вребају на 

интернету.

   
     Носилац активности у вези са 

реализацијом пројекта испред МУП-а РС 

јесте Управа за полицијско образовање. 

Образлажући пројекат, начелник Управе др 

Миле Шикман је рекао да ће на предавањима 

бити указано на све опасности којима су 

малољетници изложени, али да ће бити  

представљени и начини заштите. Такође је 

указао на неопходност информатичког 

описмењавања, као и на то да развој 

информатике и технологије мора пратити и 

адекватна законска регулатива, те напоменуо 

да закони многих земаља третирају виртуелно 

кривично дјело. Поред наведеног, начелник је 

истакао и превентивни аспект ових 

активности, наглашавајући да је посредни 

циљ предавања намјера да и потенцијални 

извршиоци ових деликата увиде да је 

полиција присутна у заједници, без обзира на 

то што се она испољава, у одређеним 

сегментима, у вирутелној егзистенцији самих 

чланова заједнице. 

     Наведени пројекат је наставак претходних 

превентивних активности Министарства, са 

одређеним модификацијама садржаја које су 

инициране актуелном безбједносном 
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проблематиком. У оквиру наведених 

превентивно-едукативних активности, 

акценат ће бити на предупређењу 

безбједносно-ризичног понашања на 

друштвеним мрежама, затим на едукацији о 

негативностима наркоманије, као и на 

препознавању и реаговању на сексуално 

узнемиравање. Поред наведеног, по указаној 

потреби, циљна популација ће бити 

едукована и о садржајима попут вршњачког 

насиља, насиља на спортским теренима, 

алкохолизма и о другим негативностима са 

којима се суочавају млади. 

     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. 

     Поред ученика старијих разреда основне 

школе и ученика средње школе, превентивне 

активности су усмјерене и ка школском 

особљу, као и ка родитељима. 

     На сљедећим линковима канала 

Министарства на Јутјубу се могу погледати 

промотивно-едукативни филмови о темама 

пројекта: 
https://www.youtube.com/watch?v=AiHmovEQCR, 

https://www.youtube.com/watch?v=jaXSiUQfiFs, 

https://www.youtube.com/watch?v=P4Mm16Kolas. 

 

Континуитет у реализацији превенције 

малољетничке делинквенције 

 

 

     У оквиру наставка реализације Плана 

превентивних активности на сузбијању 

малољетничкe делинквенције у основним и 

средњим школама у Републици Српској, које 

спроводи МУП Републике Српске, дана 

26.2.2016. године у Средњој медицинској 

школи у Приједору одржано је предавање на 

тему „Едукација ученика о безбједносним 

ризицима коришћења друштвених мрежа“, 

док је претходног дана ученичкој популацији 

у Новом Граду одржано предавање о 

негативностима наркоманије и превенцији 

сексуалног насиља. Поред полицијских 

службеника ЦЈБ Приједор, као реализатори 

наведених предавања учествовали су и 

припадници Управе за полицијско 

образовање. 

 
     Предавање је одржано са циљем да се 

ученицима укаже на опасности које пријете 

од неправилне употребе друштвених мрежа, 

као и да се млади едукују о  начину 

коришћења Фејсбука и заштите властитог 

профила како не би дошло до одређених 

негативности и злоупотреба од стране других 

лица. Током едукације указано је на 

опасности којима су малољетници изложени, 

а представљени су и начини заштите, те 

смјернице како да се полицији пријаве уочене 

негативности на друштвеним мрежама. 

     Превентивним активностима које 

полицијски службеници спроводе кроз 

едукативна предавања, поред ученика, биће 

обухваћен  и наставни кадар, као и родитељи 

ученика. 

 

Наставак активности на превенцији 

малољетничке делинквенције 

 

      У амфитеатру Факултета за производњу и 

менаџмент у Требињу јуче је у два наврата 

одржано предавање под називом: 

„Злоупотреба друштвене мреже Фејсбук“. 

Предавање је одржао предавач са Полицијске 

академије Бања Лука Александар 

Миладиновић, а слушало га је око 150 

основаца, средњошколаца, студената и 

запослених на Факултету. 

     На почетку предавања, присутнима се 

обратио декан Факултета за производњу и 

менаџмент проф. др Душко Јокановић, 

изразивши задовољство поводом међусобне 

сарадње Министарства унутрашњих послова 
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и Министарства просвјете и културе 

Републике Српске. 

    Предавање је трајало по два школска часа и 

изазвало је велико интересовање, с обзиром 

на то да су друштвене мреже постале важан 

дио свакодневног живота, а најмање је 

корисника који препознају све опасности 

друштвених мрежа и знају како се на вријеме 

заштитити од свих неугодности. 

    Акценат на наведеним предавањима се 

односио на безбједносне ризике коришћења 

интернета и Фејсбука, као и друштвено 

пожељно понашање током виртуелне 

егзистенције, те на модалитете испољавања и 

начине предупређивања сексуалног 

узнемиравања. 

 
     Да је предавање изазвало велику 

заинтересованост показује и чињеница је су 

предавањима, поред основаца и 

средњошколаца, те њихових родитеља и 

наставника којима је предавање примарно 

било намијењено, предавању присуствовао и 

одређени број студената и наставног особља 

Факултета за производњу и менаџмент у 

Требињу, као и декан Факултета. 

     Предавање је одржано у склопу Програма 

превенције малољетничке делинквенције које 

Управа за полицијско образовање, у сарадњи 

са Центрима јавне безбједности МУП РС, 

спроводи у току полугодишта за ученике, 

родитеље и наставно особље основних и 

средњих школа у Републици Српској. 

 

Семинар „Употреба силе“ 

 

     Дана 19. и 20.05.2016. године у 

просторијама ЦЈБ Источно Сарајево одржан 

је семинар „Употреба силе“ за полицијске 

службенике полицијских станица ЦЈБ 

Источно Сарајево. 

     Циљ семинара је био пружање могућности 

полазницима да освјеже претходно стечена и 

усвоје нова знања, вјештине и ставове везане 

за употребу силе, чиме ће се ефикасност 

 
и квалитет рада полицијских службеника 

подићи на виши ниво. 

     Посебан нагласак у реализацији семинара 

је био на међународним стандардима у 

употреби силе, као и на поступку 

извјештавања о употребљеној сили. 

    Семинар су водили Ранко Лужајић, 

инспектор за полицијску обуку и Зоран 

Јовановић, инспектор координатор за основну 

обуку, те начелник Инспектората за 

унутаршњу контролу Славиша Врећо. 

     Семинару је присуствовало 19 

полицијских службеника униформисане 

полиције. 

 

Наставак активности на превенцији 

малољетничке делинквенције 

 

     Управа за полицијско образовање, у 

сарадњи са Центрима јавне безбједности 

Министарства унутрашњих посова Републике 

Српске, наставља са превентивним 

активностима на спречавању малољетничке 

делинквенције. 
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     Предузимајући планиране превентивно-

едукативне и друге активности,  са 

припадницима ЦЈБ који ове активности 

спроводе по основним и средњим школама у 

Републици Српској, и припадници Управе за 

полицијско образовање активно и 

континуирано учествују у дијелу 

превентивно-едукативних активности. 

     У том контексту, припадници Управе за 

полицијско образовање су 25.5.2016. године 

одржали предавање за ученике Стручне и 

техничке школе у Дервенти, а њему је 

присуствовало око 100 ученика ове школе, те 

неколико наставника. Истог дана, предавање 

је реализовано и у Средњошколском центру 

„Јован Цвијић“ у Модричи, а присутно је 

било око 120 ученика ове средње школе. 

     Предавање је трајало по два школска часа 

и изазвало је велико интересовање, с обзиром 

на то да су друштвене мреже постале важан 

дио свакодневног живота, а најмање је 

корисника који препознају све опасности 

друштвених мрежа и знају како се на вријеме 

заштитити од свих неугодности. 

 
     Акценат на наведеним предавањима се 

односио на безбједносне ризике коришћења 

интернета и Фејсбука, као и друштвено 

пожељно понашање током виртуелне 

егзистенције, те на модалитете испољавања и 

начине предупређивања сексуалног 

узнемиравања. 

 

Мјесечни резултати превенције 

малољетничке делинквенције 

 

      Почетком другог полугодишта, Управа за 

полицијско образовање са полицијским 

службеницима ЦЈБ Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске, 

наставила је са реализацијом Плана и 

програма превентивних активности на 

спречавању малољетничке делинквенције на 

подручју Републике Српске. 

 
     Поводом почетка наведених активности, 

дана 22.2.2016. године, министар 

унутрашњих послова је у Основној школи 

„Милош Црњански“ у Бањој Луци одржао 

пригодно предавање о неопходности 

превенције малољетничке делинквенције и о 

активностима које Министарство спроводи на 

том плану. Предавању је присуствовало око 

300 ученика, као и школско особље. У току 

прве седмице предавања, у периоду од 22. до 

26.2.2016. године, сви ЦЈБ су имали по једно 

предавање у оквиру школе у сједишту ЦЈБ и 

по једно предавање у школи ван сједишта 

ЦЈБ-а. 

     У току фебруара, у оквиру ових 

активности, резултати су сљедећи: 

- Превентивно-едукативним активностима 

присуствовало је око 5600 ученика, а 

полицијски службеници су одржали чак 123 

предавања у 104 основне и средње школе на 

подручју Републике Српске. Само на 

подручју ЦЈБ Бијељина и ЦЈБ Бања Лука 

предавањима је присуствовало више од 2000 

ученика. 

-  Поред ученика, наведеним предавањима је 

присуствовало и око 720 родитеља, као и око 

450 наставника и професора; 

-  У реализацији наведених активности, 

учествовало је око 110 полицијских 

службеника. 

     Анализом наведених резултата, може се 

констатовати да су ниво, садржај и динамика 

реализације превентивно-едукативних 

предавања на задовољавајућем нивоу. У 



  

20 
 

наредном периоду ће се посебна пажња 

посветити: 

- Интензивирању предавања ученицима 

средњих школа, с обзиром на то да је акценат 

у претходном периоду био на ученицима 

основних школа; 

- Анимирању већег присуства родитеља на 

предавањима; 

- Едукацији школског особља о садржајима 

превентивних активности; 

     Овом приликом позивамо све 

заинтересоване школске институције да се 

обрате организационим јединицама 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске како би се наведено 

предавање реализовало и у њиховим 

школама. 

 

Oбука за студенте на тему „Коришћење 

ревизорских налаза у откривању и 

доказивању корупцијских кривичних 

дјела“ 

 

     Дана 30.5.2016. године, у организацији 

Развојног програма Уједињених Нација 

(United Nations Development Programme – 

UNDP) и Високе школе унутрашњих послова, 

реализована је једнодневна обука за студенте, 

на тему „Коришћење ревизорских налаза 

у откривању и доказивању корупцијских 

кривичних дјела“. 

     Обука је реализована са студентима 

Факултета политичких наука, Правног 

факултета и Економског факултета 

Универзитета у Бањој Луци, као и Високе 

школе унутрашњих послова, односно 

студентима високошколских установа чији се 

кадрови најчешће запошљавају у систему 

правосуђа, полицијским агенцијама, 

ревизорским институцијама и истраживачком 

новинарству. 

    Предавачи на обуци били су представници 

из Министарства правде Републике Српске, 

Главне службе за ревизију јавног сектора 

Републике Српске, Развојног програма 

Уједињених Нација, Високе школе 

унутрашњих послова и невладиног сектора. 

    Циљ обуке био је унаприједити знања 

будућих истражитеља о кориштењу 

ревизорских налаза у откривању и 

доказивању корупцијских кривичних дјела. 

 

Семинар „Рад вођа сектора на 

безбједносном сектору“ 

 

     У периоду од 7. до 9. јуна 2016. године, 

полицијски службеници Полицијске 

академије Бања Лука су у ЦЈБ Требиње 

реализовали семинар „Рад вођа сектора на 

безбједносном сектору“ за полицијске 

службенике овог ЦЈБ-а. 

 
     Циљ семинара јесте пружање могућности 

полицијским службеницима Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске да 

освјеже и прошире раније стечена знања о 

начелима и начину рада на безбједносном 

сектору, као и о превентивном и репресивном 

дјеловању на сузбијању криминалитета, чиме 

ће се ефикасност, професионалност и 
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јединствен начин поступања полицијских 

службеника (вођа сектора) подићи на виши 

ниво. 

     Семинару је присуствовало 20 

полицијских службеника овог центра, међу 

којима су, поред вођа сектора, била и два 

руководна радника. 

    Семинар је инициран од стране 

полицијских службеника са терена који су 

навели потребу за додатном едукацијом из 

области спречавања и сузбијања 

криминалитета, и то превасходно вођа 

сектора који раде на наведеним пословима. 

     Сходно наведеном, у наредном периоду ће 

се наведени семинар реализовати за вође 

сектора осталих ЦЈБ. 

 

Основна полицијска обука за припаднике 

МУП-а који немају полицијско образовање 

 

     У складу са чланом 3, став 1, тачка 2, 

Правилника о поступку основне обуке и 

обавеза кадета у току обуке (Службени 

гласник Републике Српске бр 85/14), у 

Управи за полицијско образовање је 16. 

5.2016. године почела основна полицијска 

обука за припаднике Министарства са IV 

степеном стручне спреме који немају 

полицијско образовање. 

     Обуку ће похађати 60 припадника 

Министарства из свих Центара јавне 

безбједности, а биће реализована у 3 фазе 

кроз 18 наставних седмица. 

 
     Прва фаза обуке обухвата теоретску и 

практичну наставу која ће бити реализована 

током 12 наставних седмица, друга фаза 

обуке обухвата професионалну праксу у 

трајању од 22 наставна дана, док трећа фаза 

обуке подразумијева реализацију ситуационе 

наставе у трајању од двије наставне седмице. 

     Након завршене обуке, кадети ће 

приступити полагању практичног и 

теоретског дијела испита, након чега ће им, 

уколико успјешно заврше обуку, бити 

додијељена увјерења о завршеној основној 

полицијској обуци у складу са горе 

наведеним Правилником. 

 

 

ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ 

 

Промовисан часопис „Безбједност, 

полиција, грађани“ 

 

     Директор Полиције Републике Српске 

Гојко Васић данас је присуствовао промоцији 

новог издања часописа „Безбједност, 

полиција, грађани“, која је одржана у 

Народном позоришту у Бањалуци. 

     

    Директор Васић је рекао да је стручни 

часопис „Безбједност, полиција, грађани“, у 

издању Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске, значајан за информисање 

о новим методама рада у разним областима 

борбе против криминала, о поступању 

полиције, развоју форензике, те за рад 

ресорног министарства у цјелини. 

     Директор Васић је истакао важност 

часописа у стручном и научном усавршавању 

припадника МУП-а Српске, те додао да 

припадници МУП-а, а посебно они Управе за 

полицијско образовање, активно учествују на 

научним и стручним скуповима у региону, 

али и у свијету. 
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     „На овај начин, наши припадници могу и 

да објављују своје стручне радове, који ће им 

касније бити основа за израду магистарских и 

докторских теза“, рекао је директор Васић. 

     Начелник Управе за полицијско 

образовање МУП-а Републике Српске Миле 

Шикман рекао је да је издавање часописа 

„Безбједност, полиција, грађани“, као 

службеног гласила МУП-а, покренуто прије 

11 година, с циљем промоције полицијске 

дјелатности. 

      „У претходне двије године смо уложили 

додатне напоре и часопис испуњава све 

критеријуме да буде сврстан у прву 

категорију националних часописа“, рекао је 

начелник Шикман. 

     Он је навео да је у часопису до сада 

објављено више од 400 научно-стручних 

радова, на више од 5.000 страница, додајући 

да је часопис хроничар МУП-а Републике 

Српске и доприноси његовом угледу. 

     Часопис „Безбједност, полиција, грађани“ 

постоји већ 11 година и објављује научне и 

стручне чланке, приказе и дискусије из 

области безбједносних, криминалистичких, 

полицијских, правних и општеобразовних 

наука. 

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

 

Кадети Полицијске академије и студенти 

Високе школе унутрашњих послова 

пливали за Часни крст 

 

     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 Алекса Јошић 

који је од стране владике бањалучког, 

господина Јефрема, дариван златником, док 

су остали учесници добили пригодне 

поклоне. 

 
     Као и претходних година, и ове године су 

међу пливачима били и кадети Полицијске 

академије Бања Лука, као и студенти Високе 

школе унутрашњих послова Бања Лука. 

Најхрабрији међу кадетима основне 

полицијске обуке за припаднике Специјалне 

јединице полиције који су пливали за Часни 

крст су Аријан Шукало, Милан Марић, 

Предраг Јаворац, Драган Врањеш, Саша 

Јеремић и Душко Шпадић, док су најхрабрији 

међу студентима Душан Бубуљ и Немања 

Марјановић. Заједно са кадетима и 

студентима, међу пливачима је био и 

Александар Миладиновић, инспектор за 

полицијску обуку на Полицијској академији у 

Бањој Луци. Неопходно је поменути да се у 

Братунцу, међу пливачима за Часни крст, 

налазио и Његош Сукара, док се у Приједору, 

међу пливачима за Часни крст на Сани, 

налазио Александар Мијатовић, обојица 

кадети Полицијске академије Бања Лука. 

     Учешћем на наведеним манифестацијама, 

будући полицајци и на овај начин настављају 

традицију – непосредно учествујући у 

традиционалним активностима, али исто 

тако, на овај начин се афирмише и рад 

полиције у заједници и са заједницом, 

http://education.muprs.org/wp-content/uploads/2016/01/Casnikrst2.jpg
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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 и студенти као 

будући припадници Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске. 

 

Култура кроз позориште 

 

     Дана 9.2.2016. године, Управу за 

полицијско образовање је посјетио глумац 

Народног позоришта Републике Српске, 

Александар Стојковић, те је том приликом 

одржао предавање кадетима Јединице за 

основну обуку – Полицијске академије, на 

тему подизања свијести о култури кроз 

позоришне представе. 

 
      Кадети су са великом пажњом и 

интересовањем слушали изузетно корисно 

предавање, на шта указује велики број 

питања које су постављали нашем госту и 

заједнички смо дошли до закључка да је 

потребно да будемо професионалци свог 

посла, како у глумачкој бранши тако и у 

полицији, јер смо сви на позорници живота 

под лупом јавности. 

 

Конкурс за XVIII класу Полицијске 

академије 

 

     Дана 25.2.2016. године расписан је 

Конкурс за упис кадета XVIII класе основне 

полицијске обуке у Јединици за основну 

обуку – Полицијској академији Бања Лука. 

     Конкурс је објављен у дневном издању 

„Гласа Српске“, на огласним таблама 

полицијских станица Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске, као 

и на веб-страници Управе. 

     У наведену класу је планиран пријем 80 

кадета у складу са Правилником о поступку 

селекције и избору кандидата за кадете 

основне полицијске обуке који је објављен у 

Службеном гласнику Републике Српске број 

10, од дана 15.2.2016. године. Коначна листа 

изабраних кандидата (након процеса 

селекције) објављена је 30. јуна.  

 

„Полицијада 2016“ 

 

     Дана 26.3.2016. године одржане су 

полицијске спортске игре „Полицијада 2016“. 

Ова традиционална манифестација очекивано 

је привукла велик број припадника МУП-а, 

али и посјетилаца који су дошли да бодре 

изабране екипе. Уз мноштво забаве и 

дружења, позитивна енергија није изостала, а 

полиција је још једном показала да његује 

спортски дух и промовише здраве и 

позитивне вриједности у друштву. 

 

Дан отворених врата у Управи 

 

      Управа за полицијско образовање 

поводом 4. априла, Дана полиције Републике 

Српске, организовала је Дан отворених врата 

за ученике основних и средњих школа који су 

имали прилику да се упознају са радом и 

активностима ове Управе. 

 
      „Циљ нам је да овом активношћу 

промовишемо Полицијску академију, Високу 

школу унутрашњих послова, те обуку и 

образовање коју наши кадети и студенти 

пролазе, просторије које користимо, као и дио 

средстава и опреме коју полиција користи у 

свакодневном раду“, рекао је начелник 

Шикман. 
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       Он је навео да су ученици имали прилику 

да виде полицијска возила, показну вјежбу 

одбрамбених вјештина, као и показну вјежбу 

са службеним псима. 

    „Анализе показују да су ове активности 

веома значајне у унапређењу односа полиције 

и грађана, али и за то да најмлађим 

суграђанима укажемо на опасности које их 

вребају свакодневно – како да их препознају 

и да реагују“, истакао је начелник Шикман. 

   

 

Час историје за кадете V класе на спомен-

подручју Доња Градина 
  

    У оквиру ваннаставних активности за 

кадете V класе, дана 16.4.2016. године, кадети 

су посјетили спомен-подручје Доња Градина 

и том приликом су приствовали часу историје 

о страдању током Другог свјетског рата. 

    Час историје кадетима је одржао кустос – 

историчар Дејан Мотл. 

     Након посјете спомен-подручју, кадети су 

посјетили манастир Моштаницу, те се том 

приликом упознали са историјом манастира. 

 

 
 

 

Учешће на Другом бањалучком 

полумаратону 

 

      Кадети Полицијске академије и радници 

Управе за полицијско образовање су 

учествовали у организацији и такмичарском 

дијелу спортске манифестације „Други 

бањалучки полумаратон“ који је одржан 

8.5.2016. године у Бањој Луци. 

    У такмичарском дијелу запажени резултати 

су остварени у полумаратонској трци, док је 

штафетна екипа кадета Полицијске академије 

остварила изузетан резултат освојивши друго 

мјесто у конкуренцији од 40 екипа. 

      Поред тога, кадети ПА и студенти 

ВШУП-а учествовали су као волонтери на 

обезбјеђењу стазе. Наведени догађај је била 

добра прилика да се промовишу ионако 

добри односи полиције и заједнице, а посебно 

будућих полицијских службеника. 

 

Предавање о безбједности саобраћаја 

 

     У оквиру превентивне кампање под 

називом „Вежи се због оних које волиш“, 

Агенција за безбједност саобраћаја Републике 

Српске, у сарадњи са др Далибором Недићем 

из Завода за судску медицину РС, 

реализовала је предавање за кадете 

Полицијске академије. 

 

http://education.muprs.org/wp-content/uploads/2016/03/DOV3.jpg
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     Предавање о посљедицама некоришћења 

безбједносног појаса и о утицају алкохола на 

младе возаче одржано је 12.5.2016. године у 

амфитеатру Управе за полицијско образовање 

са почетком у 14,00 часова. 

     Предавању је присуствовао и Милија 

Радовић, директор Агенције за безбједност 

саобраћаја Републике Српске, који је истакао 

да је циљ кампање у оквиру које је 

реализовано и ово предавање, повећање 

нивоа безбједности саобраћаја у Републици 

Српској – повећањем употребе сигурносних 

појасева код возача и путника у возилу, као и 

дјечијих ауто-сједишта. 

 
     Кадети су имали могућност да се упознају 

са посљедицама некоришћења безбједносног 

појаса и са утицајем алкохола на младе 

возаче. У оквиру предавања о алкохолизму, 

кадети су имали прилику да употребљавају 

„пијане наочаре“ са којима се околина 

перципира под привидним утицајем алкохола 

од 0,8 – 1,5 промила. 

 

Обогаћена музејска поставка у Управи 

 

      Поводом  обиљежавања 20 година 

постојања Министарства унутрашњих 

послова, у априлу 2012. године, у Управи за 

полицијско образовање отворена је стална 

музејска поставка, у којој су изложени 

експонати и фотографије који документују 

историјски развој Министарства. Музејска 

поставка је настала с циљем прикупљања и 

чувања предмета који се односе на историју и 

садашњост Полиције Републике Српске. 

Грађу за музеј чине полицијске униформе, 

полицијске ознаке кроз историју, лична 

документа, оружје, фотографије, опрема 

кориштена за остваривање радио и 

телефонске везе, опрема криминалистичке 

технике, као и писана документа и прописи, 

којих укупно има преко 650. 

С обзиром на то да постоји потреба за 

континуирано унапређење сталне музејске 

поставке, формирана је Музејска збирка, 

Одлуком министра о формирању музејске 

збирке, број С/М-052-2651/15 од 13.11.2015. 

године, те је постојећа збирка допуњена 

експонатима које су донирали центри јавне 

безбједности Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске, као и 

Министарство унутрашњих послова Србије. 

Међу донираним експонатима, налазе се 

униформа саобраћајног полицајца до 1992. 

године, средства везе кориштена деведесетих 

година, апарат за давање узбуне у 

случајевима опасности, пројектор, фото-

апарати. Дио збирке коју чине документи и 

прописи,  обогаћен је примјерима Наставних 

планова и програма из 1995. и 2003. године, 

као и Регистром активних извршилаца 

кривичних дјела из 1977. године.  Као 

значајан експонат наше збирке, издваја се и 

лист „Полицајац“ (примјер из 1998. и 1999. 

године) у којем су описивана сва битна 

дешавања из области полиције и безбједности 
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кроз историју.  

     Циљ Министарства унутрашњих послова 

је да и у наредном периоду континуирано 

прикупља експонате и обогаћује постојећу 

збирку која заузима значајно мјесто у раду 

Полиције Републике Српске. Значајно је 

поменути да је музејска збирка Министарства 

унутрашњих послова уједно и прва оваква 

збирка на овим просторима. 

 

Петнаест година матуре VIII класе Средње 

школе унутрашњих послова Бања Лука 

 

     Дана 10.6.2016. године, у Бањој Луци је 

одржана прослава петнаестогодишњице 

матуре VIII класе бивше Средње школе 

унутрашњих послова Бања Лука. 

     Средња школа унутрашњих послова Бања 

Лука је била образовна полицијска 

институција у оквиру Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске, која 

је постојала од 1992. године до 2001. године. 

Наиме, МУП РС је самим оснивањем 

формирао институцију средњoшколског 

полицијског образовања. Наставни план и 

програм образовања будућих полицајаца који 

треба да обављају полицијске послове са 

средњом стручном спремом, поред 

општеобразовних предмета за 

средњошколско образовање, обухватао је и 

стручне полицијске предмете, који су се 

тицали правила службе јавне безбједности, 

одбране и заштите, безбједности саобраћаја, 

криминалистичке психологије, кривичног 

права, прекршајног права, а такође су били 

заступљени и криминалистички предмети 

који су обухватали  увод у криминалистику, 

криминалистике-тактике, криминалистике-

технике и криминалистике-методике, и то 

током свих година четворогодишњег 

средњошколског образовања. Евидентна 

садржајност и свеобухватност 

средњoшколског полицијског образовања је 

разумљива, уколико се има у виду да су се у 

оквиру школовања ученици образовали за 

опште полицијске послове, док се евентуално 

усмјерење (за припадника криминалистичке 

полиције), а поготово одређена 

специјализација (послови криминалистичког 

техничара) подразумијевало кроз касније 

курсеве и семинаре. 

 
     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 у 

оквиру МУП-а РС. Полицијска академија 

Бања Лука је основана 1999. године, и  у 

оквиру ње се обука будућих припадника 

полиције вршила по преовлађујућем моделу 

полицијске обуке развијених држава Запада. 

    Оснивањем Полицијске академије, 

предвиђено је постепено укидање Средње 

школе унутрашњих послова. Промоцијом 

VIII класе 2001. године, након непуне 

деценије егзистирања у оквиру МУП-а РС и 

школованих 1139 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 настављена под 

окриљем Полицијске академије. 
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     Обиљежавањем петнаест година од матуре 

задње класе Средње школе унутрашњих 

послова, бивши ученици и њихови 

професори, командири, начелник класе и 

други су евоцирали успомене, настојећи да 

сачувају сјећање на ову прву образовну 

полицијску институцију Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске, због 

које се често каже да је полицијско школство 

у Републици Српској старо колико и сама 

Република Српска, односно да је настало 

заједно са Министарством. Такође, већи дио 

бивших ученика Средње школе ради у 

министарству, гдје обавља разне послове и 

задатке – од почетних до насложенијих. Тако 

су и бивши ученици задње, VIII класе средње 

школе, данас полицајци, помоћници и 

замјеници командира, командири 

полицијских станица, начелници станица 

јавне безбједности, инспектори, начелници 

одсјека и одјељења криминалистичке 

полиције у оквиру Министарства, док дио 

њих ради и у другим полицијским агенцијама 

у БиХ. 

      Обиљежавање петнаестогодишњице 

матуре Средње школе у Управи за 

полицијско образовање почело је минутом 

ћутања и сјећањем на трагично настрадале и 

умрле ученике школе, након чега се 

ученицима обратио начелник класе Душко 

Париповић, истичући задовољство што се и 

након петнаест година нису прекинула 

пријатељства и дружења између ученика, 

настала током школовања. У оквиру 

разредног часа, са ученицима су 

поразговарали командири водова и разредне 

старјешине, а такође се остварио и увид у 

дневнике – разредне књиге. Након тога, 

обишли смо објекат Дома пензионера у Бањој 

Луци, у оквиру којег је била смјештена 

Средња школа, након чега је настављено 

дружење за вечером. 

 

 


