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УВОД
Поштовани, представљамо вам Билтен Управе за полицијску обуку за 2018. годину.
Управа за полицијску обуку је основна организациона јединица Министарства
унутрашњих послова Републике Српске, састоји се од сљедећих организационих јединица:
- Јединица за полицијску обуку – Полицијска академија која у свом саставу има
Одјељење за полицијску обуку и
Одјељење за наставни план и програм
- 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.
Такође, Факултет безбједносних наука, који се налази у просторијама наше управе, у свом
пословању уско сарађује са нашим унутрашњим организационим јединицама.
Основни задатак Управе за полицијску обуку је обука и стручно усавршавање
полазника разних видова обуке и усавршавања те је у току 2018. године извршен знатан
број обука, курсева и семинара.
- У Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији успјешно је окончана обука
кадета 19. класе полицијске обуке са укупно 224 кадета, од тога, 12 кадета за Полицију
Брчко дистрикта. Ова Јединица је у 2018. години извршила и селекцију кандидата за 20.
класу полицијске обуке Јединице за полицијску обуку – Полицијске академије. На
објављени конкурс за пријем кандидата за кадете полицијске обуке пријавило се 1201
кандидат, а њих 333 је започело полицијску обуку у Јединици. Такође, реализована је
обука за 5 припадника Министарства унутрашњих послова РС са средњом стручном
спремом који немају полицијско образовање, и обука „Стручно оспособљавање
запослених у Министарства унутрашњих послова РС са VI и VII степеном стручне спреме
без полицијског образовања, за рад на мјесту полицијског службеника за 6 полазника.
Поред наведених обука, одржан је знатан број семинара, курсева и других обука, као и
велики број предавања на тему малољетничке делинквенције те заштите на интернету.
- Јединица за стручну обуку одржала је 79 курсева, семинара, обука, радионица за 1731
полазника. Припадници Јединице учествовали су на шест 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 2018. години, Јединица је успјешно завршила комплетан поступак тестирања
полицијских службеника у Републици Српској, као и оцјењивање истих. Укупан број
тестираних је 4439 полицијских службеника.

- 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. Оно што је посебно потребно истаћи је учествовање
наших полицијских службеника на свечаном дефилеу поводом Дана Републике Српске.
- Одјељење за опште и заједничке послове 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. Ово
одјељење реализовало је радионицу под називом „Специфичности рада са одраслима у
домену полицијске обуке“. Ово је била прва радионица реализована у оквиру МУП-а РС
са овом тематиком и показала се као успјешан начин размјене искустава између предавача
Управе за полицијску обуку и представника организационих јединица МУП-а РС,
задужених за обуку полицијских службеника на терену.
Одјељење је такође носилац свих активности поводом издавања и промоције часописа
„Безбједност, полиција, грађани“. Начелник Одјељења за опште и заједничке послове др
Стево Иветић је члан Уређивачког одбора часописа и један од рецензената монографије
„Полицијска овлашћења“.
- Одјељење за логистику и интернатске услуге у току 2018. године припремило је и
подијелило 115.069 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 и адаптације простора четвртог спрата интерната Управе за полицијску обуку,
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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Посјета спомен соби Трећег
пјешадијског Република
Српска пука

Кадети Полицијске
академије посјетили спомен
подручје Доња Градина

У склопу ваннаставних активности
едукативног карактера, дана 22.02.2018.
године, кадети XIX класе посјетили су
спомен собу Трећег пјешадијског
Република Српска пука која се налази у
кругу касарне Козара.
Основна мисија Трећег пјешaдијског
Република Српска пука је да баштини
културу
сјећања
на
страдале
у
одбрамено-отаџбинском раду.

У оквиру ваннаставних активности
едукативног карактера за кадете XIX
класе, дана 15. 03. 2018. године, кадети су
посјетили спомен подручје Доња Градина
и присуствовали часу историје о
страдању током Другог свјетског рата.
Час историје кадетима је одржао кустос –
историчар Мирко Димић.
Кадети су током посјете имали прилику
да погледају документарни филм који
садржи исповијест особа које су
преживјеле страдања у концентрационом

У склопу спомен собе гдје су уписана сва
имена погинулих бораца, кадети су
имали прилику да виде изложбене
експонате из протеклог рата, ратни пут
војске Републике Српске и разна
одликовања и награде које су добиле
јединице војске.
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логору Јасеновац, да виде историјске
експонате, документе и фотографије.
Током обиласка спомен подручја, кадети
су обишли и гробна поља Храстови и
Јасен.

одржана у Бостону (САД). Главна тема
конференције били су стандарди рада у
полицији, са посебним освртом на значај
подршке полицијским службеницима.
Исто тако, одржано је предавање на тему
злоупотреба лијекова, као и синтетичких
дрога те посљедице повезаности са
различитим облицима криминалитета.
Поред наведеног, на конференцији се
дискутовало и о другим темама, као што
су:
стрес
приликом
обављања
полицијског
посла
те
развијање
стратегија превазилажења истог, улога
жена у полицији, са освртом на њихово
лидерство, нове технике интервјуисања
лица
(мотивационо
интервјуисање),
значај
криминалистичко-форензичког
истраживања, руковођење истрагама
кривичних дјела, рад полиције у
заједници – унапређење кроз изградњу
повјерења, изазови приликом селекције и
избора кадра за полицију, савремени
облици
комуникације,
унапређење
професионализма кроз обуку, етику и
понашање људи, са освртом на однос
између појединачне и етике организације.
Исто тако, посебна пажња била је
посвећена панелима за међународне
учеснике. Тако је учествовало више од 20
земаља чији су представници, не само
међусобно размјењивали искуства, већ и
учествовали
у
презентацијама
и
дискусијама.
Током
одржавања
конференције, организована су два
округла стола на којима су учествовали
директори полицијских академија из
САД и међународни учесници.

Начелник Управе учествовао
на редовној годишњој
IADLEST конференцији

У периоду од 19.05. до 25.05.2018. године
начелник Управе за полицијску обуку, др
Миле Шикман, учествовао је у раду
Међународне конференције директора
полицијских академија (IADLEST) која је
2
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Начелник Шикман је члан од 2012.
године, од када и учествује у раду ове
асоцијације.
Учешће на IADLEST конференцији
омогућио је програм ICITAP-a у БиХ.

Тренинг тренера у области
заштите дјеце

Начелник Управе је током конференције
узео активно учешће у њеном раду, те је
представио полицијско образовање и
обуку у Републици Српској, као и
успоставио везу са другим полицијским
академијама.
Исто
тако,
током
Конференције указано је на могућност
цертификације полицијских академија од
стране ове угледне асоцијације. То би у
конкретном случају значило могућност
цертификације Управе за полицијску
обуку
Министарства
унутрашњих
послова Републике Српске, при чему би
цертификат важио три године, у ком
периоду би могли користити погодности
које има овај вид стандардизације
полицијске
обуке
са
водећим
међународним стандардима.
IADLEST (International Association of
Directors of Law Enforcement – Standard &
Training) је међународно удружење
директора полицијских академија, које се
бави обукoм руководилаца у полицији у
циљу унапређења јавне безбједности.
Поред
тога,
IADLEST
организује
годишње
конференције
како
би
размјењивали искуства и успостављали
стандарде полицијске обуке. IADLEST
служи као национални центар за
стандарде полиција и агенција за
полицијску обуку, одбора и комисија, као
и за обуку широм полицијских академија
у Сједињеним Америчким Државама.

У периоду од 11. до 15. 06. 2018. године
полицијски
службеник
Управе
за
полицијску
обуку,
Александар
Миладиновић, присуствовао је “Тренингу
тренера у области заштите дјеце“ која је
организована у Центру за обуку полиције
у Брилу (Brühl) у Њемачкој, а у
организацији УН.
Петодневни тренинг је организован у
кампу за обуку УН у Брилу. Тренингу је
присуствовало
18
полицијских
службеника
из
Ирске,
Шпаније,
Румуније, Шведске, Норвешке, Италије,
3
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Украјине, Њемачке, БиХ те службеници
УН.
Садржај тренинга се односио на заштиту
дјеце у складу са међународним и УН
конвенцијама.







У оквиру тренинга, који је био
модуларног карактера, учесницима су
представљени садржаји који се односе на:




заштиту дјеце
у оквиру
мировних операција УН, са
акцентом на нормативни оквир
заштите дјеце у оквиру мисија
УН,
те
стандарде
које
припадници мировних мисија
УН
морају
да
поштују
приликом властитог ангажмана
у оквиру мисија;
садржај
међународних
конвенција и протокола који се
односе на дјечију заштиту, са
посебним
акцентом
на
Конвенцију УН о дјечијим
правима, те на стандарде који
су референтни за национално
законодавство, а проистичу из
Конвенције;
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модалитете
и
акционе
потенцијале заштите дјеце у
националним оквирима, са
акцентом
на
међународне
стандарде
који
су
инкорпорирани у национална
законодавства
појединих
држава;
координацију и субординацију
многобројних
субјеката
заштите дјеце, укључујући и
координацију субјеката који
дјелују у оквиру мисије УН у
кризним подручјима;
механизам
мониторинга
и
извјештавања о инцидентима
чији су актери дјеца, без обзира
на то да ли су у улози жртви,
свједока
или
извршиоца,
укључујући
и
механизам
извјештавања
о
овим
инцидентима
у
кризним
подручјима у оквиру УН
мисија;
улогу
и
одговорност
полицијских службеника у
оквиру мисије УН у кризним
подручјима који се односе на
заштиту дјеце, са акцентом на
превенцију
негативности
усмјерене ка дјеци те на питање
одговорности
релевантних
субјеката када је у питању
заштита дјеце у кризним
подручјима;
питање
задржавања,
притварања и лишења слободе
дјеце
као
извршилаца
кривичних дјела у кризним
подручјима и на стандарде УН
који се односе на боравак дјеце
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лишене слободе у полицијским
просторијама;
најбољу праксу интервјуисања
и обављања разговора са
дјецом која су у додиру са
законом, реферирајући се на
стандарде који проистичу из
тзв. Пекиншких, Токијских и
Хаванских правила.

стране Међународног програма помоћи у
криминалистичкој обуци Министарства
правосуђа САД (ИЦИТАП).
Циљ семинара јесте да се тужиоци
упознају са нормативним оквиром
употребе ватреног оружја као средства
силе, са интерним процедурама полиције
приликом употребе силе те са поступком
извјештавања,
документовања
и
„правдања“ употребљене силе, сходно
законским и подзаконским прописима.
Такође, циљ семинара се односи и на
сагледавање
специфичности
криминалистичке истраге и поступка
доказивања у случајевима гдје постоје
индиције да се ради о прекорачењу или
злоупотреби полицијских овлашћења која
су у вези са употребљеним ватреним
оружјем као средством силе.

По завршетку тренинга, учесницима су
подијељени цертификати.

Представници МУП-а РС
учествовали на семинару
„Примјерена употреба силе“

Тродневном семинару су присуствовали
полицијски службеници Министарства
унутрашњих послова Републике Српске,
кантоналних министарстава унутрашњих
послова, као и тужиоци кантоналних и
окружних тужилаштава, те запослени у
Агенцији за школовање и стручно
усавршавање кадрова из Мостара.
Као један од предавача на предметном
семинару био је и полицијски службеник

У периоду од 20. до 22.06.2018. године у
Мостару,
реализован је тродневни
семинар „Примјерена употреба силе“
намијењен полицијским службеницима и
тужиоцима. Семинар је организован од
5
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Управе, Александар Миладиновић, који
је
представио
нормативни
оквир
употребе ватреног оружја као средства
силе сходно Закону о полицији и
унутрашњим
пословима
Републике
Српске.
На крају семинара, учесницима су
подијељени цертификати.

Јединици за стручну обуку и Зоран
Јовановић, начелник Одјељења за
полицијску обуку у Јединици за
полицијску
обуку
–
Полицијска
академија учествовали су на симпозијуму
„Евалуација – главна компонента
полицијског образовног система“. На
симпозијуму
су
учествовали
и
представници
четири
образовне
полицијске институције из Румуније,
представници Агенције за школовање и
стручно
усавршавање
кадрова
из
Мостара,
представници
образовних
полицијских институција из Украјине,
Молдавије, Мађарске и Словачке. На
симпозијуму су презентовани наставни
планови и програми, начини реализације
различитих видова обука, курсева и
семинара, а посебно је обрађена област
евалуације, као главне компоненте
полицијског образовног система. Такође
је вођена дебата о колоквијалном и
интерактивном начину улоге, значаја и
методологије процеса евалуације унутар
система обуке полиције. Посебан фокус
је био на анализи методологије
евалуације
образовних
полицијских
институција са темама:
- Осмишљавање типова и метода
евалуације
које
се
користе
у
образовном систему;
- Употреба модерних алата за евалуацију
(платформа,
е-учење,
специјални
програми, други објекти који укључују
информатичку и мултимедијалну опрему,
итд);
- Методе преношења добијених резултата
ученика
на
евалуацијским
сесијама (термини,
методе,
врсте
оцјењивања);
- Мотивациони проблеми везани за развој
система оцјењивања.

Учешће на 11. међународном
симпозијуму на тему
“ЕВАЛУАЦИЈА – ГЛАВНА
КОМПОНЕНТА
ПОЛИЦИЈСКОГ
ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА“
у Орадеи – Румунија

У временском периоду од 25.06. до
29.06.2018. године, у организацији
Полицијске академије за граничну
полицију „Аврам Ианцу“ у ОрадеиРумунија, Александар Лазић, начелник
Одјељења за специјалистичку обуку у
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Учешће Управе на Сајму
књига у Бањој Луци

Презентован је рад Управе за полицијску
обуку
Министарства
унутрашњих
послова Републике Српске, а посебан
акцент је стављен на организацију и
реализацију основне полицијске обуке у
Јединици
за
полицијску
обукуПолицијској
академији,
гдје
је
представљен
начин
селекције,
реализације и евалуације наставног
процеса за кадете Полицијске академије,
као и организације и реализације свих
видова
обуке,
стручног
и
специјалистичког
усавршавања
полицијских службеника МУП-а РС од
стране Јединице за стручну обуку, као и
процес евалуације у овом сегменту.
Учесницима
симпозијума такође
је представљен каталог обука нашег
Министарства који обухвата око 125
различитих видова обуке за наше
припаднике.
Након
изложене
презентације на наведене теме приказан
је видео снимак селекције кандидата за
припаднике САЈ (дрил), а учесници
симпозијума
изразили
су
своје
задовољство начином реализације и
евалуације свих видова обуке у нашем
Министарству.

Управа за полицијску обуку, по
традицији,
учествoвала
је
и
на
овогодишњем Сајму књига у Бања Луци
који је одржан у периоду од 11. до
17.09.2018. године.
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 је присуствовао начелник
Управе за полицијску обуку др Миле
Шикман. Том приликом, начелник
Управе је нагласио значај учешћа Управе
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на Сајму, те промовисању Управе на
оваквим и сличним манифестацијама,
наглашавајући да Управа за полицијску
обуку традиционално узима учешће на
Сајму књига у Бањој Луци.

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.

Учешће кадета Полицијске
академије Бања Лука на
Европској ноћи истраживача
2018

Тако се и ове године Управа за
полицијску обуку 28.09.2018. године
представила
на
овогодишњој
манифестацији
Европске
ноћи
истраживача у Бањој Луци која је
организована у просторијама Дома
омладине.
На
једном
од
већих
штандова
манифестације,
кадети
Полицијске
академије Бања Лука су бројним
посјетиоцима,
међу
којима
су
предњачили
млади,
представили
криминалистичко-техничка и форензичка
средства и методе које користи полиција
Републике Српске. Међу неколико
штандова
наше
Управе,
свакако
најпосјећенији су били штанд за
дактилоскопирање лица, те за изазивање
невидљивих отисака папиларних линија,
а посјећени су и били штандови са
ултраљубичастим свјетлом, апликација за
фото-робот и др.
И ове године, као и претходних, може се
рећи да је простор Управе за полицијску

Ноћ истраживача је европски догађај
покренут од стране Европске комисије
2005. године, који има за 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
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обуку био један од најпосјећенијих,
судећи по пажњи која је поклоњена
нашем штанду, као и и по посјећености,
те по непосредном учешћу грађана,
поготово
млађе
популације
у
дактилоскопирању, изазивању отисака,
креирању
фото-робота
и
другим
активностима…
Активностима
од
стране
Управе
задовољни су били и организатори
манифестације, који су обећали да ће нас
позивати
и
на
наредне
сличне
манифестације које буду организовали.

Поводом Недјеље дјетета, у периоду од
01. до 03.10.2018. године у Бањој Луци је
одржан први Фестивал за дјецу
„Прокидс“ чија је тема „Славимо
креативност“.
Фестивал је одржан на простору испред
Музеја савремене умјетности.
Кадети Полицијске академије Бања Лука
су најмлађим посјетиоцима, којима је
фестивал и намијењен, представили дио
криминалистичко-техничких
и
форензичких средстава и метода које се
користе у обуци кадета Полицијске
академије Бања Лука, као што су
дактилоскопирање
лица,
изазивање
невидљивих отисака папиларних линија,
уочавање невидљивих трагова под
ултраљубичастим свјетлом, креирање
фото-робота и др.

Кадети Полицијске
академије учествовали на
Прокидс фестивалу у Бањој
Луци

Посјета кадета спортском
догађају
Кадети XX класе су дана 24.11.2018.
године
присуствовали
спортском
догађају, утакмици рукометног клуба
Борац Бања Лука у спортској дворани
Борик.

Кадети XIX класе Полицијске академије
Бања Лука су дана 03.10.2018. године
учествовали на Прокидс фестивалу који
је ове године по први пут организован у
Бањој Луци.
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Бања Лука са почетком у 20 часова
одржано је шесто коло првенствене
утакмице у малом фудбалу у којој су
учествовали КМФ Полицајац и КМФ
Викторија. Овој спортској манифестацији
подршку КМФ Полицијац пружило је 240
кадета 20. класе Полицијске академије.
Утакмица је протекла у спортском духу, а
коначан резултат био је 6:1 у корист
КМФ Полицајац.

Утакмица је имала резултатски значај, а
РК Борац је забиљежио побједу на РК
Вогошћом те је тиме обезбиједио учешће
у ЕХФ Челенџер купу.
Током обуке у Управи за полицијску
обуку кадети имају много ваннаставних
активности које имају за циљ да учине
боравак кадета садржајним.

Кадети 20. класе Полицијске
академије пружили подршку
КМФ Полицајац

Дана 10. децембра 2018. године, у
организацији Друге футсал лиге ФС РС,
група Запад, у спортској дворани „Борик“
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Кадетима презентована
ронилачка опрема „РК Бук“

Дана 14.03.2018. године,Управу за
полицијску обуку посјетио је свјетски
шампион у џудоу Немања Мајдов заједно
са својим оцем и тренером Љубишом
Мајдовом дугогодишњим спортским
радником и припадником полиције. На
састанку је, поред гостију, присуствовао
декан Факултета безбједносних наука, др
Предраг Ћеранић и дугогодишњи радник
МУП-а РС и џудо мајстор, мср Младен
Вуковић. Свјетском шампиону и његовом
тренеру је уприличен свечани пријем код
начелника Управе за полицијску обуку,
др Миле Шикмана који је том приликом
честитао на изузетно постигнутим
спортским резултатима и освојеној
златној медаљи на свјетском првенству у
џудоу у Мађарској, те му пожелио много
успјеха у будућем спортском раду и на
предстојећем првенству Европе у Тел
Авиву. Свјетски шампион се захвалио
начелнику Шикману на пријему те истога
информисао
о
својим
тренутним
активностима и будућим плановима
везаних за наредна такмичења и
обезбјеђивањем норме за Олимпијске
игре у Токију 2020. године. Након

Дана 14.02.2018. године од 17,00 до
18,00 часова, за кадете XIX класе
полицијске
обуке,
реализована
је
презентација ронилачког клуба БУК
Бања Лука. Презентацију је одржао
предсједник ронилачког клуба Борислав
Трнинић.
Циљ активности је био да се кадетима
представи организација клуба, начин
одабира нових припадника, процес обуке
за рониоца. Задаци активности су били да
се кадетима презентује опрема која се
користи приликом роњења, објасни и
практично демонстрира њена употреба
као
и
презентација
примјера
реализованих акција спасавања и потрага
широм Републике Српске. Потребно је
нагласитити да су кадети показали
изузетну заинтересованост која је била
евидентна
бројним
постављеним
питањима након презентације.

Свјетски шампион у џудоу
Немања Мајдов посјетио
Управу за полицијску обуку
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састанка са начелником Управе за
полицијску обуку, гости су обишли
просторије Управе, упознали се са радом
Управе за полицијску обуку, обишли
музеј МУП-а РС те изразили спремност
за сарадњу у циљу даље афирмације џудо
спорта у Министарству унутрашњих
послова Републике Српске.

и дјелатношћу Управе за полицијску
обуку,
као
и
системом
обуке,
специјалистичким
и
стручним
усавршавањем полицијских службеника.
Овом приликом, делагација је обишла
просторије Управе за полицијску обуку,
од којих су најзначајније музеј МУП-а
Републике
Српске,
кабинет
криминалистике,
ситуациони
стан,
криминалистичко-форензичка
лабараторија, кабинет наоружања и
учионице.
Заједно са начелником Управе, пријему је
присуствовао
и
декан
Факултета
безбједносних наука, доц. др Предраг
Ћеранић који је госте упознао са
досадашњим радом и активностима
Факултета безбједносних наука, као и о
будућим плановима и активностима које
планирају у свом даљем раду те о
будућим
правцима
развоја
ове
високошколске установе.

Делегација Високих студија
безбједности и одбране
Републике Србије у посјети
Управи за полицијску обуку

Полазници IV генерације
школе „Млади и
безбједност“ посјетили
Управу
Дана 24.04.2018. године делегација
Високих студија безбједности и одбране
Републике Србије посјетила је Управу за
полицијску обуку. Посјета Управи за
полицијску обуку реализована је у
оквиру
редовне
посјете
наведене
делегације Министарству унутрашњих
послова Републике Српске.
За делегацију је уприличен пријем од
стране начелника Управе за полицијску
обуку, др Миле Шикмана, који је гостима
пожелио добродошлицу у Управу те
госте упознао са редовним активностима
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Дана 04.06.2018. године, у оквиру рада
четврте генерације школе „Млади и
безбједност“ одржане у организацији
Мисије ОСЦЕ у БиХ, око 30 студената
права, политологије и безбједносних
студија из БиХ посјетило је Управу за
полицијску обуку.
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
Сарајеву, Мостару, Тузли, Зеници и
Бихаћу, као и са Америчког универзитета
у Сарајеву. Ова школа је пружила
практични увид у рад институција
надлежних за усвајање и провођење
Безбједносне политике БиХ, међу којима
је и Министарство унутрашњих послова
Републике Српске.

академији, представио наставни план и
програм, те исходе обуке, потенцирајући
профил кадета као будућег полицијског
службеника Министарства. Такође, у
оквиру радног дијела, полазницима је
указао на одређене негативности које се
испољавају у окружењу друштвених
мрежа, те на неопходност и могућности
реаговања на те негативности, са
акцентом на властиту заштиту виртуелне
егзистенције на друштвеним мрежама.
Студентима
су
представљене
и
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, као што су
дактилоскопирање
лица,
изазивање
отисака папиларних линија…
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.

Посјета америчког
професора Френча Управи за
полицијску обуку
Током посјете Управи, начелник Управе
за полицијску обуку, др Миле Шикман је
посјетиоцима представио мјесто, улогу и
активности Министарства унутрашњих
послова Републике Српске, посебно се
базирајући на савремене безбједносне
изазове и
пријетње и
одговоре
Министарства на њих.
Инспектор
за
полицијску
обуку,
Александар Миладиновић, посјетиоцима
је, поред концепта обуке на Полицијској

Дана 29.08.2018. године Управу за
полицијску обуку посјетио је угледни
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амерички професор Лоренс Арман Френч
(Laurence
Arnand
French),
са
Универзитета
Њу Хемпшир
(New
Hampshire)
из
Дарама
(Durham),
Сједињене Америчке Државе (USA).
Професора Френча примио је начелник
Управе за полицијску обуку, др Миле
Шикман, који је са њим разговарао о
актуелним темама и пројектима на којима
је професор ангажован. У том смислу,
разговарали су и о могућностима
укључивања наших сарадника на неке од
њих, као и повезивању Управе за
полицијску обуку са сродним установама
које се баве полицијском обуком. Након
тога, заједно су обишли Музеј полиције
Републике Српске.
Професор Френч је као специјалиста
Фулбрајтовог програма боравио у Бањој
Луци, на Високој школи унутрашњих
полова, у периоду 22. фебруар – 2. април
2016. године. У том периоду је спроводио
своје истраживање, чије резултате
планира да објави у књизи, чији би
издавач требало да буде Факултет
безбједносних наука Универзитета у
Бањој Луци.

Директор полиције Републике Српске
Дарко Ћулум примио је данас делегацију
Министарства
унутрашњих
послова
Републике Србије коју је предводио
помоћник министра, начелник Сектора за
аналитику,
телекомуникације
и
информационе технологије, Слободан
Недељковић.
На
састанку
се
разговарало
о
активностима два министарства која су у
вези са реализацијом Споразума о
сарадњи у области информационокомуникационих технологија, а који су
потписали
министар
унутрашњих
послова Републике Српске, Драган Лукач
и
министар
унутрашњих
послова
Републике Србије, Небојша Стефановић.
Током посјете МУП-у Републике Српске,
делегација МУП-а Републике Србије
упознала се са надлежностима и
организацијом МУП-а Републике Српске
и
Управе
за
информационокомуникационе технологије, као и са

Посјета делегације
Министарства унутрашњих
послова Републике Србије
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степеном развоја информационо-комуникационих система. Посебно се говорило о
самосталном развоју информационих система МУП-а Републике Српске, безбједности
информационо-комуникационих система, као и о борби против високотехнолошког
криминала.
Такође, посјетили су и Управу полиције (Полицијску станицу за обраду прекршаја),
Полицијску управу Бања Лука и Управу за полицијску обуку. У Управи за полицијску
обуку, делегацију МУП-а Републике Србије примио је начелник Управе, господин Миле
Шикман. Том приликом, делегација је обишла Музеј полиције Републике Српске, а затим
библиотеку, лабораторију, школску полицијску станицу и кабинет информатике.
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констатовала да су сви полазници
успјешно положили завршни испит те да
су стицањем нових знања и вјештина
оспособљени за самостално, стручно и
професионално обављање послова и
задатака из области противдиверзионе
заштите.

Курс „Противдиверзиона
заштита за полицијске
службенике Управе за
обезбјеђење личности и
објеката“

„Курс за средњи руководни
кадар“
У току 2018. године реализовано је осам
петодневних курсева „Противдиверзиона
заштита за полицијске службенике
Управе за обезбјеђење личности и
објеката“ за укупно 96 полицијских
службеника Министарства унутрашњих
послова Републике Српске. Циљ курса је
да се полазницима пружи могућност да
стекну нова знања неопходна за
поступање полицијског службеника из
противдиверзионе заштите приликом
прегледања објеката, лица и поступања у
случају проналаска сумњивих предмета.
По завршетку курса, полазници су,
сходно Наставном плану и програму
наведеног курса, приступили полагању
завршног испита. Након завршног испита
на коме су полазници попупнили
завршни тест знања, Комисија за
провјеру знања на завршном испиту је

Дана 23.02.2018. године просторије
Управе за полицијску обуку посјетио је
директор полиције, господин Дарко
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Ћулум, који је присуствовао завршном
испиту курса „Курс за средњи руководни
кадар“. Курс је реализован у временском
периоду од 05.02. до 23.02.2018. године
за 23 полицијска службеника средњег
руководног кадра МУП-а Републике
Српске којег чине командири и
замјеници
командира
полицијских
станица,
командири
и
замјеници
командира
ЈЗП,
руководиоци
оперативног дежурства и шефови одсјека
криминалистичке полиције.

саопштио да постоји константна потреба
за мотивацијом полицијских службеника
ради бољег обављања полицијских
дужности те да се највећа пажња треба
усмjерити на превентивни рад у циљу
спречавања вршења кривичних дјела, а
посебно кривичних дјела из области
спречавања планирања и извођења
терористичких напада, повећања рада на
расвjетљавању кривичних дјела из
области тешких облика организованог и
привредног криминаитета, недозвољене
производње и промета опојних дрога,
појачане контроле возила и возача са
акцентом на брзину кретања моторних
возила и алкохолисаност возача, а све у
циљу смањења броја саобраћајних
незгода са тешко повријеђеним и
погинулим лицама, као и појачаног
ангажовања руководних радника током
наведених активности. Овом приликом,
полазници курса су се захвалили
директору полиције и начелнику Управе
за полицијску обуку на веома добро
припремљеном и реализованом курсу те
су овом приликом изнијели одређена
запажања и приједлоге за унапређење
рада на терену, а који ће бити разматрани
у наредном периоду. По завршетку курса,
директор полиције је полазницима
уручио увјерења о успјешно завршеном
Курсу за средњи руководни кадар.

Директор полиције, Дарко Ћулум је
заједно са начелником Управе за
полицијску обуку, др Милом Шикманом
поздравио полазнике курса, те том
приликом је са истима разговарао о
актуелним темама из домена полицијског
посла, те изразио своју наду и очекивања
да ће овим курсом овај ниво руковођења
сигурно подигнути на један виши ниво
резултате рада. Такође, дирекор је на
основу свога дугогодишњег искуства на
разним пословима и задацима у
полицији, полазницима дао одређене
смјернице у даљем раду те поразговарао
о проблемима са којима се полазници као
руководни
радници
сусрећу
у
свакодневним пословима и задацима.
Директор полиције је нагласио да средњи
руководни кадар представља најважнији
дио полиције пошто је на истима највећи
дио руководног и оперативног посла. У
разговору са полазницима исти је

Курс „Методологија
извођења наставе“
У периоду од 29.01. до 02.02.2018. године
у Управи за полицијску обуку је
реализован курс „Методологија извођења
наставе“ који је намијењен за припаднике
Специјалне антитерористичке јединице
који
изводе
обуку
полицијских
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службеника
у
Министарства.

овој

јединици

Припадници МУП-а на
радионици о јавним
окупљањима од 12. до 14.
aприла
Министарство
унутрашњих послова
Републике Српске у сарадњи са Мисијом
ОЕБС-а у БиХ и Канцеларијом ОЕБС-а за
демократске институције и људска права
(ОДИХР) са сједиштем у Варшави,
организовало је тродневну радионицу за
припаднике Министарства на тему рада
полиције у вези са јавним окупљањима.

У периоду од 29.01. до 02.02.2018. године
у Управи за полицијску обуку је
реализован курс „Методологија извођења
наставе“ који је намијењен за припаднике
Специјалне антитерористичке јединице
који
изводе
обуку
полицијских
службеника
у
овој
јединици
Министарства.
Наведени
курс
је
успјешно окончало 9 полицијских
службеника, док је 05.02.2018. године
почео истоимени петодневни курс за 10
полицијских службеника САЈ који чине
другу групу полазника овог семинара.
Циљ наведеног курса јесте да се
полицијски службеници САЈ оспособе за
правилну и сврсисходну реализацију
стручне
и
специјалистичке
обуке
полицијских
службеника
САЈ,
уважавајући
основне
андрагошке
принципе учења одраслих.
У
оквиру
петодневног
курса,
полазницима су представљени наставни
садржаји релевантни за успјешно
савлађивање обуке и оспособљавања
одраслих попут: андрагогије, принципа
учења, мотивације, планирања часа и
евалуације наставе, наставних метода и
наставних средстава, метода и циљева
оцјењивања.

Програм обуке се заснива на примјерима
најбољих пракси садржаних у ОДИХРовом Приручнику за рад полиције у вези
са јавним окупљањима. Обука је
интерактивна, заснована на примјерима
из стварног живота и фокусирана на
међународне
стандарде,
кључне
принципе рада полицијских службеника
у
вези
са
јавним
окупљањима,
комуницирање
са
организаторима
окупљања и сл.
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Уводну ријеч је дао начелник Управе
полиције, Драган Јевђенић, док је обуку
водио члан ОЕБС-овог панела експерата
за слободу окупљања, Гери Вајт и правна
савјетница у ОДИХР-у у Варшави Анита
Данка.
Начелник Управе за полицијску обуку
Миле Шикман је истакао да је ово добра
прилика да се размијене најбоље праксе и
искуства о важним и осјетљивим
питањима, као што је слобода окупљања
грађана. Наиме, ово право је гарантовано,
не само међународним документима, већ
и Уставом Републике Српске што пред
Министарство поставља обавезу заштите
његовог несметаног остваривања.
„С друге стране, треба бити свјестан
чињенице да право слободног окупљања
грађана може бити ограничено у складу
са законом прописаним условима. Зато је
потребно пронаћи равнотежу између
слободе
окупљања
и
његовог
ограничавања“ – додао је начелник
Шикман.

Курс се изводи за потребе Управе за
организовани и тешки криминалитет.
Курсу је приступило 11 полазника, а
полазници су изабрани из реда
полицијских службеника запослених са
средњом
стручном
спремом
у
полицијским управама МУП-а РС.
Курс је отворио начелник Одјељења за
специјалистичку обуку у Јединици за
стручну обуку Управе за полицијску
обуку, Александар Лазић, заједно са
начелником Јединице за посебне послове
у Управи за организовани и тешки
криминалитет, Синишом Јанковићем.
Они
су
полазницима
пожељели
добродошлицу те указали на значај
курса, тежину и одговорност обављања
послова за које је курс предвиђен.
Циљ
курса
је
оспособљавање
полицијских службеника за ефикасно и
безбједно обављање полицијских послова
из надлежности Управе за организовани
и тешки криминалитет МУП-а РС,
односно, Јединице за посебне послове.
Курс је реализован у трајању од десет
радних дана кроз теоретски и практични
дио наставе, а на крају курса полазници
који
су
задовољили
постављене
критеријуме добили су увјерења о
завршеном основном курсу „ТАЈНО
ПРАЋЕЊЕ“.

Курс „Тајно праћење“
Дана 14.05.2018 године у просторијама
Управе за полицијску обуку реализован
је курс „ТАЈНО ПРАЋЕЊЕ“.
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Реализована редовна обука
за припаднике Јединице за
подршку

Обуку
је
извео
инспектор
за
специјалистичку обуку, Веселко Вучић.

У оквиру редовне обуке полицијских
службеника Министарства унутрашњих
послова Републике Српске у 2018.
години, реализована је ватрена обука за
255 припадникa Јединица за подршку у
једанаест полицијских управа. У оквиру
обуке, реализоване су сљедеће теме:

Реализација обуке из
„тактике и ватрене обуке“ за
припаднике ЈЗП Градишка
У оквиру редовне обуке полицијских
службеника Министарства унутрашњих
послова Републике Српске у 2018.
години, планирана је реализација редовне
обуке из тактике за припаднике ЈЗП
Градишка. Дана 12.06. и 13.06.2018.
године за 13 припадника ЈЗП Градишка
реализована је обука из тактике и ватрене
обуке према Каталогу наставних планова
и програма стручног оспособљавања и
усавршавања припадника Министарства
унутрашњих послова из 2018. године.

1. Постављање опреме и оружја,
2. Стојећи став за гађање дугом и
кратком цијеви,
3. Правилно држање и руковање
оружјем,
4. Интервентно
кретање
са
оружјем,
5. Повезивање погодака на мети и
пренос ватре са једне на другу
мету уз анализу постигнутих
резултата.
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Дана 21.05.2018. године у просторијама
Управе за полицијску обуку,
у
организацији
Одјељења
за
специјалистичку обуку, Јединица за
стручну обуку, Управа за полицијску
обуку, реализован је „Курс за нижи
руководни кадар“. Курс је трајао у
периоду од 21.05. до 08.06.2018. године.
Полазници курса су имали могућност да
освјеже претходно знање и усвоје нова
знања,
вјештине
и
ставове
из
организације, надлежности и послова
полиције, ставове везане за полицијски
етички кодекс, да препознају потребу
отворене, хоризонталне комуникације
битне за тимски рад, повежу неопходна
знања из криминалистике, безбједности
саобраћаја, прекршајног права и јавног
реда и мира, кривичног и кривично
процесног права, битна за обављање
послова руковођења, да дискутују о
поштовању људских права у складу са
наставним планом и програмом, те су
имали могућност да освјеже претходно и
усвоје ново знање, вјештине и ставове из
основа руковођења у полицији. Циљна
група
су
помоћници
командира
полицијских станица, шефови одсјека
криминалистичке полиције, вође тимова
у САЈ-у, шефови смјена оперативног
дежурства
и
шефови
смјена
у
полицијским станицама, укупно 24
полазника.

Тактичка обука је изведена увјежбавајући
рад два и три оперативца приликом
вањског и унутрашњег прогреса, као и
начин уласка у затворене и отворене
просторије.
Такође су увјежбавани и сигнали за
кретање приликом рада групе или тима.

„Курс за нижи руководни
кадар“
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Курс је уводним обраћањем отворио
начелник Одјељења за специјалистичку
обуку, Александар Лазић.

пуну одговорност за правилан развој
кадета
полицијске
обуке
током
реализације стручног оспособљавања –
приправничког рада у полицијским
станицама.
Основни
циљ
обуке
полицајаца ментора јесте да се оспособе
да компетентно реализују програм
стручног
оспособљавања
–
приправничког рада кадета. Улога
посебно едукованих ментора полицајаца
ће бити да, у координацији са менторима
координаторима ПУ, кадете непосредно
усмјеравају и оспособљавају током
стручног
оспособљавања
–
приправничког рада.
Од 07.05.2018. године кадети XIX класе
Полицијске академије Бања Лука су
почели са реализацијом друге фазе обуке
–
стручног
оспособљавања
и
приправничког рада кадета, чији је циљ
оспособљавање
за
компетентно
обављање полицијских послова у складу
са законима и другим прописима и
актима Републике Српске и БиХ, као и
међународним уговорима и конвенцијама
које су усвојиле Република Српска и БиХ
и стандардима полицијског поступања.
За вријеме проведено у обављању
послова и задатака униформисаних
полицијских службеника, а у складу са
условима и начинима реализације
Наставног плана и програма полицијске
обуке у Полицијској академији, кадетиприправници ће имати могућност да се уз
учешће полицајца-ментора оспособе за
практичну примјену знања, вјештина,
способности и ставова неопходних за
компетентно
обављање
основних
полицијских послова. Програм стручног
оспособљавања
се
реализује
у
полицијским управама Министарства
унутрашњих послова Републике Српске у

Семинари за менторе
полицајце

У периоду 15 – 16.05.2018. године у ПУ
Требиње, те у периоду 17 – 18.05.2018.
године у ПУ Добој, одржани су
Семинари за менторе полицајце ових
полицијских
управа.
Наведеним
семинарима је окончан циклус обуке
полицијских службеника који су у улози
ментора кадета Полицијске академије
Бања Лука за вријеме друге фазе обуке,
односно, стручног оспособљавања –
приправничког рада кадета. Кроз циклус
обуке, до сада је 98 полицијских
службеника у оквиру полицијских
станица оспособљено да у улози ментора
пружи неопходну помоћ и усмјерава рад
кадета током стручног оспособљавања.
Циљ семинара јесте да полицијски
службеници у улози ментора полицајаца
усвоје ново и прошире постојеће знање,
да изграде методологију рада и прихвате
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трајању од 6 мјесеци, односно, 120
радних дана или 960 радних сати.

Семинар „Спречавање
насиља у породици или
породичној заједници“

Током наведеног семинара полазницима
су презентоване релевантне законске и
подзаконске одредбе из области рада
полиције на предметима насиља у
породици како из области прекршајног,
тако и из области кривичног права.
Нарочито је обрађен начин изрицања и
спровођења хитних мјера заштите и
заштитних мјера из области насиља у
породици, а за које су у надлежности
Министарства унутрашњих послова.
Семинар се састоји од 12 наставних
часова, од чега је 6 теоријска настава, а 6
часова је реализација практичне наставе
на којој се кроз припремљене примјере
радило на правилном документовању
радње насиља у продици.
Семинаре је одржала инспектор за
специјалистичку обуку, др Николина
Грбић-Павловић.

У току 2018. године за 101 полицијског
службеника у пет полицијских управа
реализован је семинар „Спречавање
насиља у породици или породичној
заједници“.
Наведени
семинар
је
реализован према Каталогу наставних
планова
и
програма
стручног
оспособљавања
и
усавршавања
припадника Министарства унутрашњих
послова из 2018. године. Током
наведеног семинара, полазницима су
презентоване релевантне законске и
подзаконске одредбе из области рада
полиције на предметима насиља у
породици како из области прекршајног,
тако и из области кривичног права.
Нарочито је обрађен начин изрицања и
спровођења хитних мјера заштите и
заштитних мјера из области насиља у
породици, а за које су у надлежности
Министарства унутрашњих послова.
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обуку, реализовало је обуку на
тему борбе против високотехнолошког
криминалитета.

Вјежба полицијских
преговарачких тимова

Ова обука је намијењена припадницима
МУП-а Републике Српске, Полиције
Брчко дистрикта и Републичког јавног
тужилаштва Републике Српске.
Циљ наведене обуке је додатно
оспособљавање припадника наведених
полицијских агенција и тужилаштва у
борби
против
нових
облика
високотехнолошког
криминалитета,
те размјена
искустава како
би
се успјешније
процесуирали починиоци кривичних
дјела из ове области.
Обуку је реализовао експерт из ове
области, заставник друге класе Јаник Кас
(Yannick
Casse) из
Жандармерије
Француске.
Ова обука представља наставак добре
сарадње МУП-а Републике Српске са
Амбасадом
и
Министарством
унутрашњих
послова
Републике
Француске.

У просторијама Управе за полицијску
обуку, у временском периоду од 23.05. до
25.05.2018. године одржане се вјежбе и
предавања за припаднике Министарства
унутрашњих послова Републике Српске,
који су чланови полицијски преговарачки
тимови.
Вјежбе и предавања су у складу са
Планом рада Управе за полицијску
подршку. Циљ предавања је да се у
складу са планом врши стално
унапређивање преговарачких вјештина,
стручно усавршавање чланова ППТ-а,
развијање капацитета за дјеловање у
кризним ситуацијама и сарадња са
другим организационим јединицама
МУП-а Републике Српске.

Обука на тему „Борба
против високотехнолошког
криминалитета“
Министарство
унутрашњих послова
Републике Српске у сарадњи са
Aмбасадом Републике Француске у БиХ
24. и 25. маја 2018. године у Бањалуци, у
просторијама Управе за полицијску
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системе сваке установе, поставиле бројне
захтјеве, а међу првима је нужност
системског вредновања образовања и
обуке у свакој држави и његово
упоређивање са образовним системима у
другим
државама,
а
на
основи
заједничког
утврђеног
референтног
европског оквира. Тако је Министарство
унутрашњих послова Републике Српске
путем Управе за полицијску обуку у
претходном периоду значајно радило на
побољшању специјалистичке обуке и
стручног
усавршавања
припадника
Министарства: сачињен је Каталог обука
2018, инициране су нове специјалистичке
обуке, као и семинари, ревидиран је
одређени број наставних планова и
програма те су донесени нови наставни
планови и програми.

Семинар „Употреба
средстава силе“
У току 2018. године у организацији
Одјељења за специјалистичку обуку,
Јединица за стручну обуку, Управа за
полицијску обуку, реализован је семинар
„Употреба средстава силе“, за 94
полазника у пет различитих полицијских
управа.

Полазници семинара су имали могућност
да освјеже претходно стечена и усвоје
нова знања, вјештине и ставове везане за
употребу силе чиме ће се ефикасност и
квалитет рада полицијских службненика
подићи на већи ниво. Циљна група су
били су униформисани полицијски
службеници МУП-а РС у чину до главног
полицајца.

Дана 31.05.2018. године са почетком у
11,00 часова у кабинету криминалистике
у Управи за полицијску обуку одржана је
презентација нових наставних планова и
програма специјалистичких обука и
стручног усавршавања, и то: наставни
план и програм специјалистичке обуке
„Међународна полицијска сарадња“,
наставни
план
и
програм
специјалистичке обуке „Енглески језик“,
наставни план и програм „Аналитичко
праћење и извјештавање“ и наставни
план
и
програм
семинара

Презентација нових
наставних планова и
програма специјалистичких
обука и стручног
усавршавања
Брзе измјене технологија и развој
европског тржишта су пред образовне
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„Супротстављање корупцији и јачање
интегритета полицијских службеника“.
Поред презентације нових наставних
планова и програма, презентована је и
методологија израде наставних планова и
програма
према
Европском
квалификацијком оквиру с циљем да
образовање
припрема
припаднике
Министарства за успјешан одговор на све
послове
и
задатке
у
њиховој
надлежности.

опојних дрога и
преносивих болести “.

ширењу

крвно

Кроз теоријска предавања, полазницима
ће се дати могућност да се упознају са
основним знањем у вези са: појмом,
врстом и карактеристикама опојних
дрога; начином злоупотребе и облицима
кријумчарења опојних дрога; кривичноправним и прекршајним аспектом
злоупотребе опојних дрога; претресањем
и привременим одузимањем предмета
(опојних дрога) и специфичностима;
употребом прелиминарних тестова и
вјештачење
доказног
материјала;
поступањем
са
зависником
од
психоактивних супстанци приликом
лишења
слободе;
специфичностима
криминалистичке обраде зависника о
психоактивних супстанци у својству
осумњиченог
лица;
поступком
полицијских службеника од запљене до
уништења опојних дрога; полицијом и
HIV-ом-стигма
и
дискриминација.
Циљна група су полицијски службеници
распоређени на послове и задатке
сузбијања злоупотребе опојних дрога, као
и
полицијски
службеници
криминалистичке полиције који се
приликом обављања редовних послова и
задатака сусрећу са дјелима злоупотребе

Презентацији наставних планова и
програма присуствовао је и директор
полиције, господин Дарко Ћулум, као и
представници организационих јединица
Министарства у сједишту и ван сједишта.

Семинар „Супротстављање
недозвољеној производњи и
промету опојних дрога и
ширењу полно преносивих
болести“
Дана 06.06.2018. године у просторијама
Управе за полицијску обуку,
у
организацији полицијских службеника
из Службе министра, почела је
реализација семинара „Супротстављање
недозвољеној производњи и промету
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опојних дрога. Семинар је похађало 30
полазника.

је едукација запослених о новом Закону о
заштити лица која пријављују корупцију,
а која је предвиђена наставним планом и
програмом семинара „Супротстављање
корупцији и јачање интегритета
полицијских службеника“. Наведени
семинар реализован је 19. јула 2018.
године у Полицијској управи Приједор,
за 24 полицијска службеника, од стране
чланова Тима за интегритет и етику
МУП-а РС мр Маринка Јањетовића и др
Гојка Павловића и представника Управе
за полицијску обуку, др Николине Грбић
Павловић.
Семинар је једнодневног карактера и
састоји се из 6 часова теоријског и
практичног рада. На семинару су
полазницима презентована појмовна
одређења о интегритету, затим стратешки
и правни оквири за спречавање корупције
и јачање интергитета у Републици
Српској, те канали за пријаву корупције и
других негативних понашања. Током
семинара, презентовани су и практични
примјери за процјену интегритета.

Курс је уводним обраћањем отворио
главни инспектор у Тиму за праћење
спровођења стратегије надзора над
опојним дрогама, господин Илија
Плавша из Службе министра.

Семинар „Супротстављање
корупцији и јачање
интегритета полицијских
службеника“

У складу са новим Планом интегритета
Министарства унутрашњих послова РС
2018-2021 у области ризика „Етично и
професионално понашање“ у ризику под
бројем 11, номенклатура 11.2 предвиђена
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У складу са провођењем Годишњег плана
рада Управе за полицијску обуку,
Јединице за стручну обуку за 2018.
годину и Програма редовне обуке
полицијских
службеника
МУП-а
Републике Српске, у периоду од 13.08. до
17.08.2018. године реализована је обука у
пливању и показна вјежба веслања.
Обука у пливању и упознавање
припадника ЈЗП са основама спашавања у
води
и
основним
елементима
самоодбране у смислу личне или
безбједности неке друге особе.
Провјера
тренутне
обучености
и
оспособљености припадника ЈЗП у
техникама пливања и одржавања на води
и
припрема
за
показну
вјежбу
реализована је у Фочи за потребе ЈЗП
Фоча, ЈЗП Пале и ЈЗП Источно Сарајево.
Дана 16.08.2018. године на ријеци Дрини
у Фочи у сарадњи са Специјалном
антитерористичком јединицом МУП-а
Републике Српске, тим ронилаца,
реализована је показна вјежба веслања за
потребе припадника ЈЗП Фоча, Пале и
Источно Сарајево, те демонстрација
пружање прве помоћи унесрећеним
лицима, која се састојала из основа прве
помоћи,
мјера
безбједности,
те
неодгодивих мјера за спасавање живота,
као и техника заустављања крварења и
имобилизације унесрећених особа.
Могућност
елементарних
непогода,
посљедице које за собом остављају и
свакодневна
дешавања
различитих
догађаја на води и под водом, изискују
потребу интервенције полиције, па је због
тога и организована ова показна вјежба.

Реализација семинара
„Спашавање утопљеника“ и
обуке у пливању и показна
вјежба веслања,
самоспашавања и помоћи
унесрећеним лицима, за
потребе ПУ Ист. Сарајево и
ПУ Фоча.

Реализација
семинара
„Спашавање
утопљеника“ и обуке у пливању и
показна вјежба веслања, самоспашавања
и помоћи унесрећеним лицима, за
потребе ПУ Источно Сарајево и ПУ
Фоча.

Циљ вјежбе је брза и ефикасна реакција у
пружању помоћи на води у спасавању
становништва захваћеног поплавама, те
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отклањању и санирању посљедица у
угроженом подручју.

Предметни семинар је реализован кроз
теоријска и практична предавања са
циљем
оспособљавања
полицијских
службеника да прошире своја знања, како
би се обезбиједило професионално и
јединствено
поступање
приликом
криминалистичке обраде лица мјеста,
предузимање приоритетних мјера и
радњи на лицу мјеста, прикупљања
обавјештења и вршења увиђаја на мјесту
извршења кривичног дјела или другог
криминалног догађаја, као и једнообразан
начин документовања предузетих мјера и
радњи.

Курс за инструкторе ватрене
обуке

Реализација семинара
„Поступање полиције на
мјесту извршења кривичног
дјела“

Дана 27.08.2018. године с почетком у
08:30 у просторијама Управе за
полицијску обуку реализован је Курс за
инструкторе ватрене обуке за 16
полазника, полицијских службеника
МУП-а Републике Српске, у трајању од
10 радних дана. Циљ курса је теоријско и
практично
оспособљавање
радника
Министарства унутрашњих послова –
инструктора ватрене обуке, који ће у
полицијским станицама и другим
организационим јединицама МУП-а РС
стеченa знањa и вјештине преносити на
остале припаднике полиције.

У периоду од 23.08. до 24.08.2018. године
у ПУ Бијељини, у организацији
Одјељења за специјалистичку обуку,
Јединица за стручну обуку, Управа за
полицијску обуку, успјешно је завршена
реализација
семинара
„Поступање
полиције на мјесту извршења КД“ за
потребе полицијских службенике ПУ
Бијељина. На семинару су учествовала 23
полазника ПУ Бијељина, и то полицајци
и вође сектора.

29

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

Прије почетка наставе полазницима се
обратио
начелник
Oдјељења
за
специјалистичку обуку Александар Лазић
који им је пожелио успјешно похађање
курса.

сврсисходну
реализацију
основне,
стручне и специјалистичке обуке кадета
Полицијске академије и полицијских
службеника Министарства, уважавајући
основне андрагошке принципе учења
одраслих.
У
оквиру
петодневног
курса,
полазницима су представљени наставни
садржаји релевантни за успјешно
савлађивање обуке и оспособљавања
одраслих попут: андрагогије, принципа
учења, мотивације, планирања часа и
евалуације наставе, наставних метода и
наставних средстава, метода и циљева
оцјењивања.

Курс „Методика реализације
наставе у обуци одраслих
полазника“

Семинар „ Јачање
капацитета за борбу против
компјутерског
криминалитета“
У просторијама Управе за полицијску
обуку, дана 11.10.2018. године почео је
семинар „Јачање капацитета за борбу
против компјутерског криминалитета“.
Семинар
је
реализовала
Управа
криминалистичке полиције, Јединица за
општи криминалитет, Одјељење за
високотехнолошки
криминалитет
у
сарадњи са OSCE-ом. Семинар је трајао
два дана, а циљ семинара био је стручно
усавршавање полицијских службеника
Министарства
унутрашњих
послова
Републике Српске у стицању знања из
области савремених информационо –
комуникационих технологија, а све у
сиљу јачања капацитета у борби против
компјутерског криминалитета.

У периоду од 03. до 07.09.2018. године у
Управи за полицијску обуку се одржао
курс „Методика реализације наставе у
обуци одраслих полазника“ који је
намијењен за припаднике Управе за
полицијску обуку, Центра за обуку и
Специјалне антитерористичке јединице.
Наведени курс је похађало 16 припадника
Министарства
из
наведених
организационих јединица који ће у
наредном
периоду
учествовати
у
реализацији различитих облика едукације
кадета и полицијских службеника
Министарства.
Циљ наведеног курса јесте да се
полазници оспособе за правилну и
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Полазници семинара били су полицијски
службеници Министарства унутрашњих
послова Републике Српске.

обука за полицијске службенике са
циљем сензибилизације, публиковање
едукативног, радног и пропагандног
материјала, те различите пропагандне
активности.
Као прва активност, дана 11. и
12.10.2018. године у Бијељини је одржана
радионица
„Сензибилизација
полицијских службеника у реаговању на
безбједносне инциденте према дјеци на
друштвеним мрежама“ која је била
намијењена полицијским службеницима
унутрашњих организационих јединица
ПУ Бијељина, ПУ Зворник и ПУ Добој.
Радионици
је
присуствовало
20
полицијских службеника из наведених
полицијских управа.
Циљ радионице је био упознавање
полицијских
службеника
са
феноменологијом
безбједносних
инцидената на друштвеним мрежама која
су превасходно усмјерена ка дјеци, те о
модалитетима
реаговања
на
те
инциденте,
имајући
у
виду
кривичноправни
оквир,
те
криминалистичке могућности. Посебан
акценат током радионице је био на
могућностима интернет истраге, те на
специфичностима
предузимања
истражних
радњи
приликом
криминалистичке истраге кривичних
дјела извршених на или посредством
друштвених мрежа гдје су жртве дјеца.
Поменута
је
и
неопходност
и
релевантност превентивних активности,
посебно се фокусирајући на активности
МУП-a РС на том плану. У оквиру
радионице, полицијским службеницима
су подијељени публиковани едукативни
материјали који су креирани за потребе
пројекта. Ради се о књизи “Bezbjednosni
incidenti prema djeci na društvenim
mrežama – kriminalistički aspekt“ и

Радионица „Сензибилизација
полицијских службеника у
реаговању на безбједносне
инциденте према дјеци на
друштвеним мрежама“

Министарство
унутрашњих послова
Републике
Српске,
заједно
са
канцеларијом УНИЦЕФ-а у БиХ, почело
је са реализацијом треће фазе циклуса
пројекта „Правда за свако дијете“. У
оквиру
наведене
фазе
пројекта,
планиране су радионице и други видови
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о Priručniku za roditelje za prevenciju
negativnosti na društvenim mrežama.

у организацији и реализацији пројектних
активности пројекта “Правда за свако
дијете“.

Специјалистичка обука из
дактилоскопије

Наведени приручници су издати од
стране Управе за полицијску обуку, а у
сарадњи и са подршком УНИЦЕФ-а. Циљ
књиге
јесте
да
полицијским
службеницима
понуди
могућност
садржајнијег
и
систематичнијег
упознавања
са
феноменологијом,
кривичноправним
оквиром
и
криминалистичким
могућностима
истраживања безбједносних инцидената
према дјеци на друштвеним мрежама, док
је циљ приручника да родитеље упозна са
њиховим могућностима у превенцији
ризичног
понашања
дјеце
током
виртуелне егзистенције на друштвеним
мрежама. Приручник за родитеље ће се
од стране полицијских службеника
дијелити родитељима током реализације
превентивних активности Министарства.
Наведену
радионицу
су
водили
полицијски службеници из Службе
министра,
организационе
јединице
Директор
полиције,
Управе
криминалистичке полиције и Управе за
полицијску обуку, који иначе и учествују

Дана 15.10.2018. године у заједничкој
организацији
Одјељења
за
специјалистичку обуку Управе за
полицијску обуку и Јединице за
форензику – КТЦ Управе за подршку
почела је прва специјалистичка обука под
називом „Дактилоскопија“ која ће се
реализовати кроз 10 радних дана, а према
новом наставном плану и програму из
јула 2018. године. Обука ће се
реализовати
за
четири
полазника
криминалистичка
техничара
из
Министарства
унутрашњих
послова
Републике Српске и једног полазника
форензичара
из
Полиције
Брчко
Дистрикта.
Наставним
планом
и
програмом
специјалистичке обуке „Дактилоскопија“
предвиђено је да обука траје 58
наставних часова, од тога се наставни
план и програм обуке реализује у оквиру
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10 наставних часова теоријског и 40
часова практичног рада са предавачима.
Наставне јединице које су обухваћене
наставним планом и програмом су:
Опрема и средства у дактилоскопији,
Класификација отисака, Хеироскопија,
Минуције, АФИС систем, Унос отисака
прстију и дланова обрађених лица у
систем АФИС, Претрага отисака прстију
и дланова кроз базу АФИС, Обрада
трагова папиларних линија, Унос
употребљивих трагова и претрага кроз
базу АФИС и Извјештај о прегледу и
идентификацији трагова.
За провјеру знања и рјешавање испитног
задатка предвиђено је 8 наставних часова.
Параметри за оцјену полазника обуке су
писмена провјера знања и испитни
задатак на крају обуке.

представници Управе за полицијску
обуку, Драгица Марковић, Александра
Ковачевић, Љиљана Мирковић, Биљана
Тодоровић, Велимир Томашевић из
Центра за обуку, као и представник
Завода за образовање одраслих РС, Бојан
Бајић.

Ово је била прва радионица реализована
у оквиру МУП-а РС са овом тематиком и
показала се као успјешан начин размјене
искустава између предавача Управе за
полицисјку обуку и представника
организационих јединица МУП-а РС
задужених
за
обуку
полицијских
службеника на терену.

Радионица „Специфичности
рада са одраслима у домену
полицијске обуке“.
Управа за полицијску обуку – Одјељење
за опште и заједничке послове
реализовало је 26.10.2018. године
радионицу под називом „Специфичности
рада са одраслима у домену полицијске
обуке“.
Циљ реализовања радионице био је
приближавање ефикасних модела рада са
одраслима у домену полицијске обуке.
Радионица је одржана у Бањој Луци, а
присуствовала су јој 22 полицијска
службеника из свих полицијских управа
МУП-а РС, као и три полицијска
службеника из Центра за обуку МУП-а
РС. Радионицу је отворио начелник
Управе за полицијску обуку, др Миле
Шикман, модератор је био др Стево
Иветић,
а
излагања
су
имали

У практичном дијелу, реализована је
интерактивна радионица под називом
„Стилови учења“ која је од стране
полазника оцијењена као изузетно
корисна.
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подзаконске одредбе из области рада
полиције са малољетним учиниоцима
кривичних дјела и прекршаја, мјера
полицијског упозорења за малољетнике
за почињена кривична дјела или
прекршаје, као и друге кривичне и
прекршајне санкције за малољетнике,
затим специфичности кривичног и
прекршајног поступка за малољетне
учиниоце кривичних дјела или прекршаја
те
специфичности
кривичног
и
прекршајног поступка у којима су
малољетници свједоци или жртве
кривичних дјела или прекршаја.
Такође, полазницима су изложени
психолошки
аспекти
рада
са
малољетницима,
односно,
фактори
малољетничке
делинквенције,
карактеристике
адолесценције
и
друштвено неприхватљивог понашања
малољетника, те утицај социјализације на
понашање дјеце и младих и технике
комуникације и начини испитивања
малољетног лица осумњиченог за
извршење
кривичног
дјела
или
прекршаја.
Семинар je трајао 16 наставних часова, од
чега је 11 теоријска настава, а у оквиру 4
часа извођене су и анализиране
ситуационе вјежбе ‒ комунуникација
полиције са малољетником. У оквиру
једног часа предвиђена је и реализована
евалуација у сврху анализе семинара.
Семинар су одржали испектор за
специјалистичку обуку, др Николина
Грбић-Павловић
и
инспектор
за
полицијску обуку, мр Александар
Миладиновић.

Семинар „Рад полиције са
малољетницима“

Дана 13. и 14.12. 2018. године за 16
полицијских службеника ПУ Бања Лука,
ПУ Мркоњић Град и ПУ Градишка у
просторијама Управе за полицијску
обуку реализован је семинар „Рад
полиције са малољетницима“. Наведени
семинар је реализован према Каталогу
наставних планова и програма стручног
оспособљавања
и
усавршавања
припадника Министарства унутрашњих
послова из 2018. године.
Током наведеног семинара, полазницима
су презентоване релевантне законске и
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године, испод Градског моста на Врбасу,
одржано је пливање за Часни крст.
Пливању је претходила Богојављенска
литија улицама града Бања Луке. Ове
године, за разлику од претходних година,
учешће
на
овој
традиционалној
манифестацији нису могли да узму сви
пријављени кандидати, већ су се
жријебом извлачила 33 пливача, којим се
симболизује број земаљских година
Исуса Христоса.

Кадети XIX класе у свечаном
дефилеу за Дан Републике

Поводом обиљежавања 26 године
Републике Српске, у Бањој Луци је
09.01.2018. године одржан свечани
дефиле са 9 ешалона припадника
Министарства
унутрашњих
послова
Републике Српске и 33 ешалона
цивилног
сектора.
У свечаном дефилеу учествовали су
припадници
Почасне
јединице,
Специјалне антитерористичке јединице,
затим припадници јединица за подршку,
припадници посебних снага полиције и
четири ешалона кадета XIX класе
Полицијске академије Бања Лука, међу
којима је било 196 ангажованих кадета,
које
су
предводили
полицијски
службеници Управе за полицијску обуку.

Ове године су се за пливање пријавила 24
кадета Полицијске академије Бања Лука,
међутим, жријебом је одлучено да ће их
пливати осам, и то: Мишо Мајкић, Владо
Теиновић, Максим Вујадиновић, Немања
Бублић, Владо Кнежић, Јовица Рикић,
Константин Вуруна и Давид Страживук.
Поред наведених пливача који су
учествовали у Богојављеној литији и
пливању за часни крст испод Градског
моста у Бањој Луци, кадети Иван Шакић,
Вук Дошен и Срђан Mилосавац су данас
пливали за Часни крст у Приједору, док
је кадет Радиша Спасић пливао за Часни
крст у Градишци.
Учешће у Богојављенској литији и
пливању за Часни крст је постало
традиција на Полицијској академији у
Бањој Луци, с обзиром на то да су наши
кадети претходне четири године узели
учешће у овој манифестацији, а

Кадети Полицијске
академије Бања Лука
пливали за Часни крст
Поводом великог хришћанског празника
Богојављења, у Бањој Луци, 19.01.2018.
35

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

прошлогодишњи побједник је био управо
Ђорђе Рађеновић, кадет XVIII класе
Полицијске академије Бања Лука.

и о друштвено пожељном коришћењу
истих.

Министар Лукач је овом приликом
изјавио да у Републици Српској није у
великој мјери изражен проблем случајева
насиља посредством интернета, као што
је у неким другим земљама. Навео је да
злоупотребе на интернету могу бити
различитог садржаја, те да полицијски
службеници Министарства унутрашњих
послова Републике Српске већ двије
године за ученике основних и средњих
школа
организује
предавања
о
безбједносним ризицима коришћења
друштвених
мрежа.
Министар Лукач је такође навео да су ове
активности у МУП-у Републике Српске
већ дале добре резултате, јер дјеца често
и сама препознају одређене опасности.
Начелник Управе за полицијску обуку,
Миле Шикман, истакао је да на
предавањима
доминирају
теме
малољетничке
делинквенције
и
вршњачког насиља, али и осталих
негативности које се испољавају на
интернету.
Он је додао да на предавања позивају и
наставнике и родитеље да би их упознали
са индикаторима, на који начин могу да
препознају да је дијете угрожено, да
правовремено реагују и да их заштите.
У току првог полугодишта 2017/2018.
године полицијски службеници МУП-а
Републике Српске реализовали су 323

Учешћем на наведеним манифестацијама,
будући полицајци 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, 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 активности на
превенцији малољетничке
делинквенције у другом
полугодишту школске
2017/2018. године
Mинистар
унутрашњих
послова
Републике Српске, Драган Лукач,
посјетиo je данас Основну школу
„Милош
Црњански“
у
насељу
Петрићевац, у Бањалуци, у којој су
полицијски
службеници
ученицима
одржали предавање о безбједносним
ризицима коришћења друштвених мрежа
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превентивно-едукативна
предавања,
којима је присуствовало 15.498 ученика у
179 основних и средњих школа у
Српској, те више од хиљаду наставника и
родитеља.

Полицијада 2018
Ове године на Полицијади такмичило се
више од 630 припадника МУП-а у седам
спортских дисциплина: крос, мали
фудбал,
одбојка,
баскет,
џудо,
стрељаштво и пливање.

Министар
унутрашњих
послова
Републике Српске Драган Лукач је у
суботу, 14. априла, у Универзитетској
спортској дворани у Кампусу у Бањалуци
отворио спортске игре припадника МУПа – Полицијаду 2018. коју традиционално
организује Министарство у сарадњи са
синдикатом радника МУП-а Републике
Српске.
Министар Лукач је рекао да Полицијада
показује
потенцијал
полицијски
службеника и изразио задовољство што
је сваке године све више младих
учесника, који ће у наредним годинама
гарантовати
безбједност
Републике
Српске.

Најбоље резултате у свим спортским
дисциплинама
постигла
је
екипа
Специјалне антитерористичке јединице;
друго
мјесто
припало
је
екипи
Полицијске академије, док су треће
екипно мјесто освојили припадници
Полицијске управе Бања Лука.
Полицијада је завршена у недјељу увече
дружењем свих учесника на свечаној
вечери, на којој су најуспјешнијима
уручене дипломе и пехари.
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Кадети XIX класе ПА –
побједници турнира у малом
фудбалу поводом Дана
полиције

Начелник Управе за полицијску обуку, др
Миле Шикман, уприличио је пријем
за представнике побједничке екипе и
честитао им на постигнутим резултатима,
те пожелио много успјеха на будућим
спорстким такмичењима, као што су
предстојећи спортски сусрети радника
Министарства
унутрашњих
послова
Републике Српске „Полицијада 2018“
која ће се одржати 14. и 15. априла у
Бањој Луци.

Дана 5. априла 2018. године, у
организацији
Специјалне
антитерористичке јединице, у спортској
дворани
„Фарма
пром“
Бања
Лука одржан је традиционални турнир у
малом фудбалу поводом Дана полиције.
На
овој
спортској манифестацији
укупно су учествовале 24 екипе. Кадети
Полицијске кадемије су у финалној
утакмици
савладали
екипу
Специјалне антитерористичке јединице и
тиме освојили прво мјесто на турниру. За
најбољег играча турнира проглашен је
кадет Полицијске академије Немања
Кутић, којем је командант Специјалне
антитерористичке
јединице,
Горан
Балабан, уручио диплому, као и пехар за
најбољу екипу.

Дан отворених врата у
Управи за полицијску обуку

Дана 20.04.2018. године у Управи за
полицијску обуку је одржан Дан
отворених врата за 20 дјеце из вртића
„Перлица“ у Бања Луци. Током посјете
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Управи, дјеци су презентовани садржаји
који се односе на наставна средства која
се користе током обуке на Полицијској
академији. Дјеца су, такође, посјетила и
кабинет наоружања гдје су имали
прилику да се упознају са опремљеношћу
овог кабинета те су имали могућност да
користе ласерски пиштољ који се
користи приликом обуке на Полицијској
академији.

године поклонио начелник Управе, др
Миле Шикман. Међу књигама се налазе
вриједне
монографије,
часописи,
зборници радова, као и стручна
литература на енглеском језику, што је за
сваку библиотеку права драгоцјеност.
Начелник је из властите библиотеке
поклонио и велики број дипломских
радова за које је био ментор или члан
комисије, а које ће служити будућим
студентима у писању семинарских и
дипломских радова.

Током посјете управи, дјеца су имала
прилику да се упознају и са експонатима
музеја МУП-а Репбулике Српске гдје су
изразили посебно одушевљене приликом
прегледа униформи полиције Републике
Српске од настанка полиције Републике
Српске па до данас.
Наставном особљу и дјеци вртића
„Перлица“ је презентован и начин уписа
као и методологија обуке на Полицијској
академији чиме је и завршен Дан
отворених врата у Управи за полицијску
обуку.

Књиге ће бити обрађене, заведене и,
заједно са 5000 наслова које посједује
библиотека, наћи ће се на полицама
доступним
кадетима
Полицијске
академије, радницима Министарства, као
и студентима Факултета безбједносних
наука. Овај гест поклањања представља
лијепу и импозантну активност за коју
вјерујемо да ће се реализовати и убудуће.

Начелник Управе за
полицијску обуку
библиотеци поклонио књиге

XX класа Полицијске
академије Бања Лука почела
са обуком

Библиотека Управе за полицијску обуку
постала је богатија за више од двије
стотине наслова које је дана 23. 4. 2018.
39

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Дана 29.10.2018. године на Полицијској
академији Бања Лука организован је
прихват кадета XX класе Полицијске
академије Бања Лука, након чега ће
почети процес полицијске обуке кадета.

Кадети који са позитивним успјехом
заврше полицијску обуку, односно прву
фазу и положе завршни испит, добијају
увјерење о завршеној првој фази
полицијске обуке и упућују се у
полицијске
управе
Министарства
унутрашњих послова Републике Српске
на стручно оспособљавање, односно
приправнички рад који представља другу
фазу полицијске обуке.
Стручно оспособљавање – приправнички
рад се реализује у полицијским управама
Министарства
унутрашњих
послова
Републике Српске током 6 мјесеци. У
току стручног оспособљавања кадети су
дужни реализовати 120 радних дана или
960 радних сати. У току ове фазе,
ментори координатори и полицајци
ментори у полицијским управама
оцјењују практично поступање кадетаприправника
током
стручног
оспособљавања.
Кадети-приправници
који са позитивном оцјеном заврше
стручно оспособљавање стичу услов за
полагање стручног испита. Трећа фаза
полицијске
обуке
и
стручног
оспособљавања
кадета
Полицијске
академије представља припрему за
стручни испит и полагање стручног
испита.
Кадети-приправници,
који
успешно
положе
стручни
испит,
промовишу се у полицијске службеника у
чину „млађи полицајац“.

Начелник Управе, др Миле Шикман,
кадетима је пожелио добродошлицу и
пожелио им срећан и користан процес и
садржај полицијске обуке, истовремено
указујући и значај полиције и полицијске
функције у друштву која је такође
повезана са низом опасности. Начелник
се посебно осврнуо и на историјат
полицијског школства у Републици
Српској, посебно истичући стандарде
актуелне
полицијске
обуке
на
Полицијској академији у Бањој Луци.
Укупно вријеме трајања полицијске
обуке и стручног оспособљавања кадета
Полицијске
академије
и
вријеме
предвиђено за полагање стручног испита
је 13 мјесеци, односно 791 наставни час
на Полицијској академији и 960 радних
сати
у
полицијским
управама
Министарства
унутрашњих
послова
Републике Српске. Прва фаза полицијске
обуке изводи се на Полицијској
академији током 6,5 мјесеци и траје 791
наставни час. По завршету прве фазе на
Полицијској академији, кадети полажу
завршни испит.
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Реализована радионица
„Помоћ особама са
инвалидитетом“ за кадете
Полицијске академије

Промовисана XIX класа
Полицијске академије Бања
Лука

Министар
унутрашњих
послова
Републике Српске Драган Лукач и
директор Полиције Републике Српске
Дарко Ћулум присуствовали су данас у
Бањалуци промоцији 224 кадета 19. класе
Јединице за полицијску обуку –
Полицијске академије, који су овом
приликом положили свечану заклетву.
Свечаности
је
присуствовала
и
предсједница Републике Српске, Жељка
Цвијановић. Министар Лукач је овом
приликом рекао да Министарство
унутрашњих послова Републике Српске
полаже наду да ће будући полицијски
службеници часно носити униформе које
су обукли. Министар Лукач је нагласио
да
је
МУП
Републике
Српске
одшколововао 212 младих људи који ће
широм Републике Српске проводити
закон, као и 12 оних који ће радити у
Брчком. Предсједница Републике Српске,
Жељка Цвијановић, честитала је свим
кадетима, али и Републици Српској која
је добила овакав кадар. Предсједница је
истакла да је увијек имала повјерења у
нашу полицију и да вјерује да је доста

Управа
за
полицијску
обуку
Министарства
унутрашњих
послова
Републике Српске је у сарадњи са
Заводом за физикалну медицину и
рехабилитацију др Мирослав Зотовић,
организовала радионицу „Помоћ особама
са инвалидитетом“, на којој су кадети XX
класе Јединице за полицијску обукуПолицијске академије стекли основна
знања о техникама за помоћ корисницима
инвалидских колица. Терапеути из Завода
др Мирослав Зотовић су кадете упознали
са коришћењем инвалидских колица као
средством за кретање, те начином
савладавања архитектонских баријера.
Такође, кадети су стекли и основне
вјештине
пребацивања
особа
са
тјелесним оштећењима у колица и из
њих.
Оваква радионица одржава се сваке
године, а циљ је да се будући полицијски
службеници едукују како би могли
пружити
помоћ
особама
са
инвалидитетом.
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труда и напора
школовања кадета.

уложено

у

току

Поводом обиљежавања Крсне славе
Министарства унутрашњих послова,
Републике Српске, Светог Архангела
Михајла,
организована
је
акција
добровољног даривања крви за кадете
XX класе који су се одазвали акцији у
великом броју.
Након реализоване акције која је била
једна од најуспјешнијих, кадети су
показали иницијативу да прикупе
одређене намирнице и друге садржаје,
међу којима су и пакети које су добили
као добровољни даваоци и поклоне их
штићеницима Дома за дјецу без
родитељског
старања
„Рада
Врањешевић“.
Кадети су посјетили дом 16. 11. 2018.
године и дјеци уручили поклоне које су
припремили и провели одређено вријеме
у дружењу са дјецом.
Примарни циљ активности овог типа је
да код кадета развије и унаприједи
свијест за хуманост и потребе разних
друштвених
група.

Начелник Шикман рекао је да се нада да
ће кадети оправдати свој позив, те да
њихови резултати увјеравају све нас да
смо добили квалитетну класу. Он је
истакао да дужност треба да доврше
непристрасно, те да друштво и грађани
од њих очекују много. Овом приликом
потписани су и уговори са кадетима 20.
класе.

Кадети Полицијске
академије у хуманој акцији
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Библиографија часописа
„Безбједност-полицијаграђани“ од 2011. до 2017.

Нова издања часописа

Управа за полицијску обуку представља
Библиографију чланака
часописа Безбједност, полиција,
грађани који издаје Министарство
унутрашњих послова.
Библиографија обухвата период од 2011.
до 2017. године и садржи 469
библиографских
јединица.
Библиографија
је
исцрпна,
по
временском одређењу је ретроспективна,
а
бибилиографске
јединице
су
распоређене по формалном азбучном
распореду.
Библиографија
садржи
именски регистар и регистар наслова.
Основна намјена Библиографије јесте да
олакша упознавање и истраживање рада
полиције, спречавање и сузбијање
криминалитета и других тема које су
обрађиване
у
нашем
часопису.
Библиографија је значајна и за развој
самог часописа јер доприноси његовом
бољем вредновању и рангирању.

У Управи за полицијску обуку, 21. јуна
2018. године, представљен је нови број
теоријско-стручног
часописа
„Безбједност, полиција, грађани“, у којем
су презентоване актуелне теме из
безбједности, полиције, криминалистике
и других диспциплина значајних за
полицијски рад.
Начелник Управе за полицијску обуку,
Миле Шикман, рекао је да су у овом
часопису анализиране актуелне теме и
догађаји те да је часопис уређен по
научним и стручним стандардима. Он је
навео да је у овом броју објављено шест
научних, четири стручна рада, један
приказ те да су то теме углавном везане
за тероризам и његово сузбијање,
организовани криминал, проблематику
опојних дрога, сузбијање корупције, а
43

обрађене су и друге темаме као што су
односи са јавношћу те заштита свједока.
Промоцији су присуствовали аутори
радова, декан Факултета безбједносних
наука, доц. др Предраг Ћеранић са
сарадницима, као и проф. др Андреја
Савић и доц. др Станимир Ђукић,
представници Факултета за дипломатију
и безбедност из Београда.

„Стројево правило“, приручнике за обуку
кадета Полицијске академије и Каталог
наставних планова и програма стручног
оспособљавања
и
усавршавања
припадника Министарства унутрашњих
послова Републике Српске.

Промоцију је отворио начелник Управе
као главни и одговорни уредник часописа
Безбједност-полиција-грађани,
Миле
Шикман који је истакао да часопис
„Безбједност-полиција-грађани“
објављује научне и стручне радове из
области криминалистике, безбједности,
права, као и других наука које су у вези
са обављањем полицијског посла.
Промоцији су присуствовали чланови
Уређивачког одбора, бројни аутори међу
којима су и угледни професори из Црне
Горе, припадници Министарства, као и
кадети Полицијске академије.

Начелник Шикман је истакао да је овај
часопис од велике користи за све
полицијске службенике и да ће бити
упућен у све полицијске управе у МУП-у
Републике
Српске
као
и
друге
институције. Он је додао да су у
библиографији у овом броју побројани
сви радови који су објављени у периоду
2011. до 2017. године.
Подсјећамо да је ово 41. број часописа
„Безбједност, полиција, грађани“ који
излази у континуитету, два пута годишње
од 2005. године и до сада је у њима
обрађено више од 700 реферата.

Промоција часописа
„Безбједност – полиција –
грађани“ и других издања
Управе

Нови број часописа „Безбједност –
полиција – грађани“ садржи дванаест
радова и два приказа који задовољавају
постављене критеријуме науке и струке,
али и техничког уређења. Узимајући у
обзир карактер радова, у овом броју

Дана 25.12.2018. године у Академији
наука и умјетности Управа за полицијску
обуку промовисала је нови број часописа
Безбједност-полиција-грађани, као и
монографију „Полицијска овлашћења“,
44

објављено је пет прегледних радова,
једно претходно саопштење, шест
стручних радова, а публикована су и два
приказа, приказ музеја полиције и приказ
радионице „Специфичности рада са
одраслима у домену полицијске обуке“.
О новом броју часописа говорио је и члан
Уређивачког одбора, Стево Иветић, а
присутни су имали прилику да виде и
презентацију рада „Улога и задаци
коњичке полиције са освртом на јачање
пројекта Полиција у локалној заједници“,
коју су са посебном пажњом изнијели
аутори Дражен Божовић и Љубиша
Конатар.
Промовисана
је
и
монографија
„Полицијска
овлашћења“,
аутора
Александра Миладиновића, инспектора
за полицијску обуку на Полицијској
академији Бања Лука. Др Стево Иветић,
један од рецензената монографије,
укратко је представио биографске и
библиографске референце аутора, а
потом је представио и
садржај
монографије. Истакао је да је аутор у
раду користио и 114 библиографских
јединица, као и око стотину (домаћих и
иностраних) примјера из праксе примјене
полицијских овлашћења како би указао
на
практични
аспект
примјене
полицијских овлашћења, што је и циљ
монографије. Стога рецензент и сматра
да
ће
монографија
несумњиво
унаприједити
праксу
поступања
полиције.

Број 1/2018 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.
Аутор монографије је истакао да је
монографија
примарно
намијењена
полицијским службеницима полиције
опште надлежности, те да је конципирана
тако да обухвати нормативни оквир
примјене
конкретног
полицијског
овлашћења, процедуру примјене, али и
етички аспект примјене полицијских
овлашћења. Акцентирао је нужност
етичког
поступања
полицијских
службеника
приликом
примјене
конкретних полицијских овлашћења,
посебно се базирајући на употреби силе
од стране полиције. У том контексту,
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наглашена је и судска пракса домаћих
судова, као и судова из окружења, а
посебно су у монографији апострофирани
примјери из судске праксе Европског
суда за људска права у Стразбуру.

На
крају
промоције,
чланови
Уређивачког одбора захвалили су се
ауторима, позвали их да достављају своје
радове и даље, а истакнути су даљи
правци развоја и унапређења издавачке
дјелатности Министарства унутрашњих
послова.

Посебно
задовољство
чинила
је
промоција
Стројевог
правила
Министарства унутрашњих послова, а
присутнима се обратио предсједник
радне групе која је сачинила поменуто
правило, Душко Париповић. Напоменуо
је да је Стројево правило намијењено
јединицама
полиције,
полицијским
службеницима
као
и
кадетима
Полицијске академије, а оно прописује
стројеве радње са и без оружја,
поздрављање, прилажење, радње за
заставом и сабљом, свечани дефиле
јединица полиције и многе друге.
Данашња промоција употпуњена је
презентацијом
Каталога
наставних
планова
и
програма
стручног
оспособљавања
и
усавршавања
припадника Министарства унутрашњих
послова Републике Српске. Предсједник
радне групе која је израдила поменути
каталог, Ана Панић, истакла је да
Каталог садржи 135 наставних планова и
програма те да је извршена ревизија гдје
је увршено 10 нових наставних планова и
програма. Посебно је нагласила да је у
току 2018. године одржано 80 различитих
обука за око 1500 полицијских
службеника.
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