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УВОД
Поштовани, представљамо вам Билтен Управе за полицијску обуку за 2019. годину.
Управа за полицијску обуку је основна организациона јединица Министарства унутрашњих
послова Републике Српске, а 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 2019. године извршен знатан број обука,
курсева и семинара.
У Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији успјешно је окончана обука
кадета 20. класе коју су похађала 323 кадета, а успјешно завршила 322 кадета.
Током календарске 2019. године у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији
извршена је селекција кандидата за 7. класу полицијске обуке за припаднике Специјалне
антитерористичке јединице МУП-а Републике Српске, као и селекција кандидата за 21.
класу Полицијске академије.
На јавни конкурс за пријем кадета у 21. класу Полицијске академије пријавило се
1245 кандидата, а 322 кадета је започело полицијску обуку у Јединици.
Такође, реализована је обука за раднике Министарства унутрашњих послова који немају
полицијско образовање и то:
- „Стручно оспособљавање за раднике МУП-а са ВШС и ВСС који немају полицијско
образовање“ за 6 полазника и
- „Полицијске обуке за раднике Министарства унутрашњих послова Републике Српске са
ССС“ за 5 полазника, радника Министарства.
Поред наведених активности, инспектори за полицијску обуку, наставници и виши стручни
сарадници из Јединице су учествовали у реализацији семинара, курсева и других видова
обуке који су у надлежности других организациони јединица Министарства, као и учешће
у Координационом тиму МУП-а РС за унапређење рада на пословима малољетничке
делинквенције.
- Јединица за стручну обуку одржала је 40 курсева, семинара, обука, радионица за 758
полазника. Припадници Јединице учествовали су на двије радионице:
„Криминалистичко – обавјештајни рад у сузбијању корупције“
„Континуирани тренинг о интегритету и гендеру у агенцијама за спровођење закона“
Такође су учествовали на три конференције:

Међународна конференција „Безбједност саобраћаја у локалној заједници“
Међународна конференција „МООDLЕ МОТ“ систем електронског учења и
Интернационална конференција тренера из области финансијских истрага.
У 2019. години, Јединица за стручну обуку је успјешно спровела комплетан поступак
тестирања полицијских службеника у Републици Српској, као и оцјењивање истих, а
укупан број тестираних је 4392 полицијска службеника.
Јединица је била ангажована око организације, припреме и обезбјеђења стазе те самог
учешћа на РМС Бањалучком полумаратону 20. 4. 2019. године (обезбјеђење реализовало
200 кадета) и петом Бањалучком полумаратону 12. 5. 2019. године (обезбјеђење
реализовало 150 кадета).
Такође, ангажовани су били око рада са кадетима 20. класе Полицијске академије који су
учествовали на свечаном дефилеу поводом Дана републике 2019. године.
Јединица за стручну обуку учествовала је у многим радним групама за израду правилника
и наставних планова и програма који су битни за функционисање Управе за полицијску
обуку, као и самог Министарства унутрашњих послова.
- Одјељење за опште и заједничке послове 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. Потом
реализује израду Билтена Управе за полицијску обуку, учествује у активностима за Дан
полиције, Дан отворених врата, Полицијаде, Дјечијег сајма, Сајма књиге итд. Учествује у
спровођењу тестирања за упис на Полицијску академију, затим учествује у обуци
Полицијских преговарачих тимова. Одјељење је такође носилац свих активности поводом
издавања и промоције часописа „Безбједност, полиција, грађани“.
- Одјељење за логистику и интернатске услуге у току 2019. године припремило је и
подијелило 181,056 оброка, што је за 65.987 или 36.44% оброка више у односу на 2018.
годину. Одјељење је активно учествовало у припреми и обиљежавању 9. јануара Дана
Републике Српске, преузимању униформи Српске војске из Првог свјетског рата у
Републици Србији.
Одјељење је извршило велики број смјештаја у зграду интерната, што укључује смјештај
кадета, студената, полазника разних курсева, професора, учесника Полицијаде, учесника
Параде итд. Такође, оно извршава све 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.

ПОСЈЕТА ПРЕДСТАВНИКА УПРАВЕ ЗА ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ СРОДНИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА И УЧЕШЋЕ НА ЗНАЧАЈНИМ СКУПОВИМА
односи на права интерполних и
трансродних особа, те је том приликом
истакао
рецентне
судске
одлуке
међународних судова које се односе на
права ове популације. На наведено
предавање се надовезао и представник
Агенције за равноправност полова БиХ
који је представио одређене норме и
стандарде који се односе на права
трансродних и интерполних особа,
указујући на непостојање референтног
нормативног оквира који би у потпуности
регулисао права ове популације.
Поред потенцијалних проблема са којима
се суочавају трансродне и интерполне
особе у здравственом сектору, радионица
се посебно базирала и на својеврсне
изазове који стоје пред органима управе, а
односе се на промјену личног имена и
пола трансродних и интерполних особа. У
оквиру радионице, посебан акценат током
дискусије се односио на потенцијалне
изазове који постоје пред органима управе
и пред полицијом приликом родног
изражаја који не одговара полу у
документима, те на импликације промјене
пола
у
документима
приликом
утврђивања идентитета особе као
полицијског овлашћења. Указано је и на
улогу коју пол, као идентификационо
обиљежје, има у предузимању одређених
истражних
и
оперативно-тактичких
радњи и мјера, што може представљати
изазов полицији приликом рада са
трансродним и интерполним особама.
Као један од начина превазилажења
потенцијалних
проблема,
током
радионице је акцентована улога и потреба
сензибилизације полицијских службеника
о правима трансродних и интерполних
особа, те о начинима реаговања на
специфичне потребе ове популације.

Представници Управе
учествовали на радионици о
правима трансродних и
интерполних особа
У Сарајеву је дана 14. и 15. 3. 2019. године
реализована радионица „Заштита права
трансродних и интерполних особа у БиХ“
у организацији Агенције за равноправност
полова Министарства за људска права и
избјеглице
БиХ.
Радионици
су
присуствовали
и
представници
Министарства
унутрашњих
послова
Републике Српске, односно, Управе за
полицијску обуку. Поред представника
Министарства
унутрашњих
послова
Републике
Српске,
радионици
су
присуствовали
и
представници
Министарства за европске интеграције и
међународну сарадњу Републике Српске,
Омбудсмена
БиХ,
Министарства
унутрашњих послова Федерације БиХ,
Полиције
Брчко
дистрикта
БиХ,
Универзитетског клиничког центра из
Тузле,
кантоналних
министарстава
здравља
и
домова
здравља,
те
представници невладиних организација.
Радионицу је отворио директор Агенције
за равноправност полова БиХ и
представио садржај и концепт радионице,
истичући циљ радионице, а то је да се
представе проблеми са којима се
суочавају трансродне и интерполне особе
у БиХ, те да се укаже на могућности
превазилажења констатованих проблема
од стране релевантних субјеката, међу
којима
су
примарно
здравствене
институције, органи управе и полицијске
агенције.
Уводно
предавање
је
одржао
представник Transgender
Europe из
Савјета Европе који је представио
међународни регулаторни оквир који се
1
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ИНСТИТУЦИЈАМА И УЧЕШЋЕ НА ЗНАЧАЈНИМ СКУПОВИМА

Радници Управе и кадети ПА
на Бањалучком
полумаратону

Учешће представника
Управе за полицијску обуку
на симпозијуму у
Полицијској академији за
граничну полицију у Орадеи
– Румунија

У Бањој Луци је дана 20. 4. 2019. године
одржан Бањалучки полумаратон на којем
су учествовали и радници Управе за
полицијску обуку и кадети Јединице за
полицијску
обуку
–
Полицијске
академије.
Начелник Управе, др Миле Шикман
успјешно је савладао стазу од 10 км,
а Бојан Вујановић и Жељко Михаљчић
стазу од 21 км.
Деведесет кадета XX класе Полицијске
академије учествовали у трци на 5 км.
Поред тога, 200 кадета су била ангажована
и у организацији обезбјеђења стазе, за шта
су од организатора добили похвалу.
Руководилац обезбјеђења је био Драган
Ђурановић, а координатори обезбјеђења
стазе по реонима су били Мирослав
Миљуш, Горан Гуска и Милан Балаћ.

У временском периоду од 25. 6. до 28. 6.
2019. године, др Стево Иветић, начелник
Одјељења за опште и заједничке послове
и Александар Лазић, начелник Одјељења
за специјалистичку обуку, Јединица за
стручну обуку, учествовали су на
симпозијуму „Школски неуспјех у
институцијама полицијског образовања –
између претпоставки и прихватања“, коју
је организовала Полицијска академија за
граничну полицију у Орадеи - Румунија.
На симпозијуму, осим представника
Министарства
унутрашњих
послова
Републике Српске, учествовали су и
представници образовних полицијских
институције из Румуније, Србије,
Њемачке, Украјине, Молдавије, Мађарске
и Словачке.
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Током радних
сесија
симпозијума
презентован је појединачно рад сваке
образовне полицијске институције, а
посебно област која се односи на неуспјех
у обукама и образовању полицијских
кадрова, при чему је акцент стављен на
разлоге добровољног одустајања од обуке
примљених полазника.

Поред наведених издања, Управа је
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
Одјељења за опште и заједничке послове
у Управи за полицијску обуку, др Стево
Иветић. Том приликом, начелник је
нагласио значај учешћа Управе за
полицијску
обуку
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.

Управа учествовала на
Сајму књиге 2019 у Бањој
Луци
Управа за полицијску обуку, по
традицији,
учествoвала
је
и
на
овогодишњем Сајму књига у Бањој Луци
који је одржан у периоду од 10. до 16. 9.
2019. 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.
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Кадети Полицијске
академије Бања Лука
учествовали на Европској
ноћи истраживача 2019

Тако се и ове године Управа за полицијску
обуку 27. 9. 2019. 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 криминалистичкотехничка и форензичка средства и методе
које користи Полиција Републике Српске.
Међу неколико штандова наше Управе,
свакако су најпосјећенији били штанд за
дактилоскопирање лица, те за изазивање
невидљивих отисака папиларних линија.
И ове године, као и претходних, може се
рећи да је простор Управе за полицијску
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
и
другим
активностима…

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, посљедњег 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.
Европска ноћ истраживача у Републици
Српској се организује од 2012. године,
када је манифестација први пут одржана у
Бањој Луци. Већ приликом првог
организовања
ове
манифестације,
Полицијска академија Бања Лука је
позвана и одазвала се позиву да представи
методе и средства која ће бити примјерена
карактеру,
садржају
и
циљу
манифестације. Од тада, сваке године
учествујемо
на
Европској
ноћи
истраживача.
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Активностима Управе задовољни су били
и организатори манифестације, који су
обећали да ће нас позивати и на наредне
сличне
манифестације
које
буду
организовали.

На
наведеној
конференцији
учествовало је преко 250 стручњака из
области
безбједности
саобраћаја:
представници
јединица
локалне
самоуправе Републике Србије, Републике
Словеније
и
Републике
Српске,
представници министарстава у Влади
Републике
Српске, Агенције
за
безбедност
саобраћаја
Републике
Србије, Јавне агенције за безбједност
саобраћаја Републике Словеније, Ауто–
мото савеза Републике Србије и
Републике
Српске,
представници
факултета и удружења грађана Републике
Српске као и региона.
На
овогодишњој
конференцији
присуствовао је и директор Европског
савјета за безбједност саобраћаја,
Антонио Авеносо, те представници
Свјетске
здравствене
организације
Џонатан Пасмор, Европске федерације
жртава у саобраћајним незгодама, Женот
Мерш,
Међународног
центра
за
безбједност саобраћаја, Алан Рос и
Система хитних служби у Њемачкој,
Франк Дрешер.
Конференцији су присуствовали и
директор Агенције за безбједност
саобраћаја Републике Словеније, као и
представници Агенције за безбедност
саобраћаја Републике Србије.
Конференција је организована у циљу
континуираног стручног усавршавања и

Учешће представника
Управе на међународној
конференцији „Безбједност
саобраћаја у локалној
заједници“
У просторијама Владе Републике Српске
(Конференцијска сала Владе Републике
Српске), 24. и 25. 10. 2019. године,
одржана
је
VIII
Међународна
конференција „Безбједност саобраћаја у
локалној заједници“, у организацији
Министарства
саобраћаја
и
веза
Републике Српске, Савјета за безбједност
саобраћаја Републике Српске у Бањој
Луци и Агенције за безбједност саобраћаја
Републике Српске.
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повећања спремности за обављањем
повјерених задатака запослених у
субјектима безбједности
саобраћаја,
сагледавања најновијих научних и
стручних достигнућа у овој области, те
размјене искустава у раду на унапређењу
безбједности саобраћаја са земљама из
региона.

У радионици су учествовали, поред
представника
Управе
и
других
припадника Министарства унутрашњих
послова Републике Српске, представници
Министарства
безбједности
БиХ,
Полицијске академије Сарајево, Агенције
за стручно школовање и оспособљавање
из Мостара. Тема семинара се односила на
могућности обука у циљу подизања
интегритета полицијских службеника и
родне равноправности.
Представници
Министарства
унутрашњих послова Републике Српске
су представили активности које је
Министарство реализовало у претходном
периоду на плану интегритета, посебно се
фокусирајући на обуке које се реализују у
том циљу. Наглашен је садржај
полицијске обуке кадета Полицијске
академије на овом плану те семинари којe
Управа реализује у оквиру стручног
усавршавања полицијских службеника
који се директно или индиректно односе
на полицијски интегритет и родну
равноправност.
Ова радионица је дио активности
које DCAF реализује у оквиру пројекта
„Регионална сарадња у области изградње
интегритета на западном Балкану“ чији је
циљ подизање интегритета полицијских
службеника
и
афирмисања
родне
равноправности у полицији.

На конференцији су презентовани бројни
научни радови те приказани примјери
добре праксе у јединицама локалних
самоуправа Републике Србије, Републике
Словеније и Републике Српске. Испред
Управе
за
полицијску
обуку,
конференцији је присуствовао начелник
Одјељења за специјалистичку обуку,
Александар Лазић.

Радионица о полицијском
интегритету и гендер области
Припадници Управе за полицијску обуку
учествовали су 5. 11. 2019. године на
једнодневној радионици „Континуирани
тренинг о интегритету и гендеру у
агенцијама за спровођење закона“ која је
организована од стране Министарства
безбједности БиХ у Сарајеву.
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Кадети Полицијске
академије учествовали на
презентацији занимања

Конференција „Moodle Moot“
(платформа за онлајн учење)

Дана 07. 12. 2019. године одржан је девети
регионални (западнобалкански) и девети
српски Moodle Moot скуп на Машинском
факултету у Београду.
Скуп је окупио еминентне стручњаке из
региона који су размијенили искуства у
коришћењу и надоградњи ове платформе
за онлајн учење. У уводном дијелу скупа
присутне је поздравио проф. др Милош
Бајчетић (Moodle мрежа Србије и
професор на Медицинском факултету у
Београду) и декан Машинског факултета
проф. др Радивоје Митровић. Такође, неки
од излагача на конференцији су били и др
Николче Шулевски (Moodle Macedonia)
Кristijan Zimmer (Хрватска удруга за
отворене суставе и интернет – HrOpen),
професор Виромир Ковановић (Центар за
иновације у области у области учења и
школа за едукације при Универзитету
Јужне Аустралије, Аделајд) – видео линк,
те многобројни излагачи из Србије и
региона.
Министарство
унутрашњих послова
Републике
Српске
користи MOODLE платформу за Систем
е-учења од 2014. године. Управа за ИКТ је
самостално инсталирала платформу на

Кадети Полицијске академије Бања Лука
су дана 30. 11. 2019. године учествовали
на презентацији занимања која је
организована
у
дјечијој
играоници Wunderland у Бањој Луци.
Кадети су посјетиоцима, међу којима су
била дјеца предшколског узраста, као и
ученици мањих разреда, представили
занимање
полицајац,
односно,
представили су послове и задатке које
полиција свакодневно обавља. Том
приликом су посјетиоцима представили и
опрему која се користи у полицијском
раду, као и неке методе које полиција
предузима
приликом
обављања
свакодневних послова и задатака.
Циљ презентације занимања јесте да се
дјеца упознају са занимањима за која
сматрају да су им довољно атрактивна и са
којима се често у предшколском и
школском узрасту поистовјећују. Сходно
томе, поред презентације полицијског
позива, на манифестацији су учествовали
и припадници ватрогасне јединице у
Бањој
Луци,
те
медицинско
и
стоматолошко особље.
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интранет
мрежи
Министарства
и
прилагодила
је
за
употребу
у
Министарству, у складу са захтјевима
Управе за полицијску обуку. Систем еучења се користи за обуке свих
запослених, са највећом примјеном у овој
Управи. С тим у вези, на конференцији у
дијелу „Примјер добре праксе“, Ана
Панић и Андреа Симовић су представиле
платформу која је, како је наведено,
прилагођена потребама
нашег
Министарства, са акцентом на тестирање
полицијских службеника и обука кадета
на Полицисјкој академији.
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ПОСЈЕТА ПРЕДСТАВНИКА РАЗНИХ ИНСТИТУЦИЈА И ДРЖАВА УПРАВИ ЗА
ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ

Почео процес акредитације
Управе за полицијску обуку

Кадети присуствовали
предавању о раду полиције у
САД

У Управи за полицијску обуку дана 14. 2.
2019. године одржан је састанак поводом
процеса акредитације Управе од стране
IADLEST-a – Међународног удружења
директора за стандарде и обуку у области
спровођења закона.
Састанку су присуствовали начелник
Управе са сарадницима који ће
учествовати у реализацији процеса
акредитације и представници ИЦИТАП-а
који ће припремити процес акредитације
по стандардима IADLEST-а.
IADLEST-ова акредитација пружа оквир
стандарда који промовишу најбоље
праксе за полицијске академије. Сврха
процеса је да подрши развој и побољшање
тамо гдје је потребно и да препозна
изврсност када она постоји. Акредитација
IADLEST је резултат препоруке да је „за
промјену културе рада полиције потребно
промијенити
културу
обуке
на
полицијским академијама“.
Процес акредитације се састоји од пет
корака: апликација, припрема апликанта,
процјена, акредитација и реакредитација.
Програм
акредитације
је
изворно
прилагођен према стандардима IADLESTа.

Дана 26. 2. 2019. године кадетима
Полицијске академије
Бања
Лука
господин Мајкл Херингтон, представник
ИЦИТАП-а, одржао је двочасовно
предавање о раду полиције у САД.
Гост из САД је у уводном дијелу
предавања указао на полицијски систем у
САД, те на процедуре рада дијела
полицијских агенција у БиХ, након чега се
осврнуо на употребу силе, конкретно
ватреног оружја, када је у питању рад
полиције. Указао је и на одређене
примјере који су довели до трагичних
исхода по полицијске службенике у САД.

Посебан дио предавања се односио на
лично искуство господина Херингтона
који је преко три десеније радио у
полицијским агенцијама у САД. Том
приликом је са кадетима подијелио
искуство које је имао као прикривени
истражитељ, као и искуство које је стекао
9
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радећи у патроли полиције у Канзасу и у
Њујорку.

Полазници Високих студија
безбједности и одбране
(ВСБО) у посјети МУП-у
Српске

У оквиру своје посјете Министарству
унутрашњих
послова
Републике
Српске, полазници 8. класе Високих
студија безбједности и одбране посјетили
су Управу за полицијску обуку, гдје им је
уприличен пријем од стране начелника
Управе за полицијску обуку др Миле
Шикмана, који је госте упознао са
редовним активностима 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, као што су музеј МУП-а Републике
Српске,
кабинет
криминалистике,
криминалистичко
форензичку
лабораторију,
кабинет
наоружања,
учионице и ситуациони стан гдје су имали
прилику да погледају показну вјежбу.

Директор полиције Републике Српске,
Дарко Ћулум поздравио је данас
полазнике 8. класе Високих студија
безбједности и одбране (ВСБО) који
бораве на студијском путовању у
Републици Српској.

Директор Ћулум упознао је полазнике
Високих студија са стањем безбједности
на подручју Републике Српске, као и
приоритетима у раду Министарства
унутрашњих послова. Такође, на састанку
се разговарало о искуствима у вези са
спречавањем тероризма и посљедицама
мигрантске кризе, као и мјерама које
Полиција Републике Српске предузима на
том пољу. Једна од тема је била и
организација Полиције, као и активности
у вези са подмлађивањем кадра и стручне
обуке истог.

Иначе, Високе студије безбједности и
одбране представљају организациону
цјелину у оквиру Школе националне
одбране у којој се једном годишње
реализује највиши ниво усавршавања
10
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официра и
државних
службеника
Министарства одбране Републике Србије.

Управи за полицијску
обуку

Посјета организатора „RMC
Бањалука полумаратона“
Управи за полицијску обуку

У просторијама Управе за полицијску
обуку, дана 18. 4. 2019. године, одржан је
састанак
представника
Управе
са
делегацијом Универзитета у Приштини са
привременим сједиштем у Косовској
Митровици.

Управу за полицијску обуку, 23. 4. 2019.
године, посјетили су организатори „RMC
Banjaluka polumaratona“.
Том приликом, начелник Управе, др Миле
Шикман, захвалио се кадетима на одлично
реализованом
обезбјеђењу
догађаја
преносећи импресије како од стране
организатора, тако и од самих такмичара
те грађана.
Кадетима су се обратили и организатори,
те у знак захвалности на изузетно
обављеном волонтерском ангажману
подијелили 200 мајица које су на
полумаратону носили такmичари.

Састанак је отворио замјеник начелника
Управе Српко Косорић, који је у име
Министарства пожелио добродошлицу
гостима
из
Косовске
Митровице
те упознао присутне са историјским
развојем полицијског образовања које
датира још од 1992. године. Замјеник
начелника
је
представио
основну
дјелатност Управе за полицијску обуку и
њене организационе јединице. Састанку
су присуствовали и начелник Јединице за
основну обуку-Полицијске академије,
Томислав Миросавић, као и начелник
Јединице за стручну обуку, Миодраг
Умљеновић
који
су
детаљније
представили рад својих јединица, као и
будуће активности. Делегација из
Приштине, на челу са проф. др Данијелом
Илић Коматином, изразила је захвалност
за
указано
гостопримство
те
представила Универзитет у Северној
Митровици
који
баштини
педесетогодишњу
традицију

Посјета представника
Универзитета у
Приштини са
привременим сједиштем у
Косовској Митровици
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Универзитета у Приштини. Гости су
потом
обишли
музеј
полиције,
библиотеку,
кабинет
наоружања,
форензичку лабораторију, ситуациони
стан, као и остале просторије које се
користе у свакодневном раду Управе.

Пријему је присуствовала и Драгица
Марковић, начелник Одјељења за
планирање, развој и обуку у Полицијској
академији Бања Лука, која је информисала
начелника о досадашњим обавезама и
реализацији наставног процеса на на
основној полицијској обуци коју Немања
Мајдов похађа.
Представници Управе за полицијску
обуку пожељели су много среће и
спортских успјеха Немањи Мајдову у
наставку каријере.

Начелник Управе примио
Немању Мајдова

Посјета колега из Њемачке
Полицијској академији у
Бањој Луци
Управу за полицијску обуку и Полицијску
академију, дана 21.10.2019. године,
посјетили су полицијски службеници
Полицијске академије из Бремена, СР
Њемачка, Себастијан Луц и Невен
Кузмић. Колегама из Њемачке је
уприличен пријем код начелника Управе
за полицијску обуку др, Миле Шикмана
који се том приликом гостима захвалио на
посјети и упознао их са начином рада
Полицијске академије у Бањој Луци, те
отворио
могућност
сарадње
са
Полицијском академијом из Бремена. На
састанку је поред гостију присуствовао
мср Младен Вуковић, који је као
координатор одређен за организацију
посјета и рада колега из Њемачке током
њиховог боравка у Бањој Луци.

Начелник Управе за полицијску обуку, др
Миле Шикман, примио је данас Немању
Мајдова, свјетског првака у џудоу. Наиме,
Немања Мајдов тренутно похађа основну
полицијску обуку, као припадник
Министарства
унутрашњих
послова
Републике Српске. Немања Мајдов је
упознао начелника са такмичењима и
освојеним медаљама у овој години, као и
плановима за будућност, укључујући
свакако предстојеће Свјетско првенство у
џудоу, као и квалификације за Олимпијске
игре у Токију, наредне године. Начелник
Шикман
је
изразио
задовољство
чињеницом да је свјетски шампион у
редовима Министарства унутрашњих
послова Републике Српске, те да на
најбољи
начин
представља
наше
Министарство у свијету. Истовремено,
похвалио је његово залагање и на другим
пољима.
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Предавање монаха Силуана
са Свете Горе
Полицијску академију у Бањој Луци дана
15. 10. 2019. године посјетио је
светогорски монах Силуан који је том
приликом одржао предавање кадетима
Полицијске академије. Предавање је
одржано на тему Света Гора, историја и
монашки живот, а отац Силуан је упознао
кадете ПА о начину живота на Светој
Гори те приближио и презентовао
сликовитој ријечи Светог владике
Николаја Велимировића који је рекао:
„Света Гора је царство без круне, држава
без војске, земља без жена, богатство без
новца, мудрост без школе, кухиња без
меса, молитва без престанка, веза са
небесима без прекида, славопој Христу
без умора, смрт без жаљења“.
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незгода“. Курс је реализован у периоду од
24. 6. до 23. 7. 2019. године за 28
полазника.

Семинар „Спречавање
злоупотребе опојних дрога и
преносивих болести које су
посљедица узимања опојних
дрога“

Циљ курса је оспособљавање полицијских
службеника Министарства унутрашњих
послова
РС
за вршење
увиђаја
саобраћајних незгода и поступање у
случају
кривичне
и
прекршајне
делинквенције у области саобраћаја.
Полазници су полицијски службеници
распоређени на послове и задатке
саобраћајне полиције.
Курс је уводним обраћањем отворила
координатор
курса,
инспектор
за
специјалистичку обуку, Ана Панић.

У склопу провођења активности на
реализацији Стратегије надзора над
опојним дрогама и сузбијања злоупотребе
опојних дрога у Републици Српској, у
просторијама Управе за полицијску
обуку, 21. 5. 2019. године, реализован је
семинар
„Спречавање
злоупотребе
опојних дрога и преносивих болести које
су посљедица узимања опојних дрога“.
Семинар је реализовала Служба министра
у сарадњи са Министарством правде РС –
КПЗ Туњице, а полазници су били
полицијски службеници запослени у
казнено - поправним и затворским
установама РС.

Обука „Стручно
оспособљавање запослених у
Министарству унутрашњих
послова са VI и VII степеном
стручне спреме без
полицијског образовања за
рад на радном мјесту
полицијског службеника“, и
„Полицијска обука за
раднике МУП-а РС са
средњом стручном спремом“

Курс „Вршење увиђаја
саобраћајних незгода“
У просторијама Управе за полицијску
обуку, дана 24. 6. 2019. године у
организацији
Одјељења
за
специјалистичку обуку, Јединица за
стручну обуку, почела је реализација
курса за „Вршење увиђаја саобраћајних
14
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Обуку
„Стручног
оспособљавања
запослених у Министарству унутрашњих
послова са VI и VII степеном стручне
спреме без полицијског образовања за рад
на
радном
мјесту
полицијског
службеника“
похађало
је
5
полазника. Обука је обухватала теоријску
наставу са практичним вјежбама која је
реализована током 238 наставних часова
или 10 наставних седмица. Циљ стручног
оспособљавања
запослених
у
Министарству унутрашњих послова са VI
и VII степеном стручне спреме без
полицијског
образовања
јесте
њихово оспособљавање за вршење
послова
и
задатака
полицијског
службеника.
Обука „Полицијска обука за раднике
МУП-а РС са средњом стручном
спремом“, обухватала је теоријску
наставу са практичним вјежбама која је
реализована током 254 наставна часа или
10 наставних седмица, обуку је похађало 7
полазника.
Циљ обуке је оспособити раднике
Министарства за обављање послова и
радних задатака полицијског службеника
са средњом стручном спремом у чину
полицајца.
Циљна група полазника су радници
Министарства унутрашњих послова који
ће у складу са Правилником о
организацији и систематизацији радних
мјеста у МУП-у РС бити распоређени на
радна мјеста полицијског службеника у
чину полицајца.

На основу Наставног плана и програма
„Стручног оспособљавања запослених у
Министарству унутрашњих послова са VI
и VII степеном стручне спреме без
полицијског образовања за рад на радном
мјесту полицијског службеника“, број:
С/М-611.1-2/18 од 24. 1. 2018. године и
Наставног плана и програма „Полицијска
обука за раднике МУП-а РС са средњом
стручном спремом“, број: С/М-611.1-4/17
од 2. 2. 2017. године, дана 24. 6. 2019.
године у Управи за полицијску обуку
почеле
су
обуке
„Стручног
оспособљавања
запослених
у
Министарству унутрашњих послова са VI
и VII степеном стручне спреме без
полицијског образовања за рад на радном
мјесту полицијског службеника“, и
„Полицијска обука за раднике МУП-а РС
са средњом стручном спремом“.
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Семинари „Употреба силе“

Реализован курс „Вршење
увиђаја саобраћајних
незгода“

У периоду од 16 до 24. 7. 2019. године за
полицијске службенике ПУ Требиње, ПУ
Фоча, ПУ Бијељина и ПУ Зворник одржан
је дводневни семинар „Употреба силе“.
Семинар су реализовали полицијски
службеници Управе за полицијску обуку и
инспектори Јединице за професионалне
стандарде.

У Управи за полицијску обуку дана 23. 7.
2019. године завршен је курс „Вршење
увиђаја
саобраћајних
незгода“
за
припаднике МУП-а РС. Курс је почео 24.
6. 2019. године и трајао 22 наставна дана,
односно 125 наставних часова.
Циљ курса је оспособљавање полицијских
службеника Министарства унутрашњих
послова Републике Српске за вршење
увиђаја саобраћајних незгода и поступање
у случају кривичне и прекршајне
делинквенције у области саобраћаја. Из
наведеног, произилазе и задаци курса који
се односе на упознавање полазника са
начином обављања потребних радњи
током вршења увиђаја саобраћајних
незгода,
упознавање
са
начином
обављања криминалистичко - техничких
радњи при вршењу увиђаја саобраћајних
незгода,
упознавања
са
начином
похрањивања и кориштења података из
информационог система Министарства
унутрашњих послова Републике Српске
из области вршења увиђаја саобраћајних
незгода, као и упознавање са начином
сачињавања и комплетирања увиђајне
документације.

Циљ семинара јесте да се полицијским
службеницима пружи могућност да
обнове претходно стечена и усвоје нова
знања, вјештине и ставове везане за
употребу силе чиме би се ефикасност и
квалитет рада полицијских службеника
подигао на већи ниво. Садржај семинара
обухвата:
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- Међународноправни извори и стандарди
употребе силе и нормативно регулисање
употребе силе,
- Употреба физичке снаге, службене
палице и средстава за везивање – пракса и
одређени проблеми у пракси,
- Извјештавање
и
документовање
употребљене силе,
- Употреба ватреног оружја као средства
силе.
Акценат током семинара био је на процесу
извјештавања
и
документовања
употребљене силе, те на одређеним
недоумицама које се појављују у пракси
употребе силе. Такође, током семинара је
посебно акцентирана улога руководних
радника у процесу извјештавања,
евидентирања
и
документовања
употребљене силе, те улога у оцјени
употребљене силе. Од стране полазника је
током семинара указано на одређене
недоумице које се односе на нормативни
оквир употребе силе, као и на проблеме са
којима су се суочавали током употребе
силе и лишења слободе лица.

Такође, међу полазницима семинара су
били и руководни радници, имајући у
виду и њихову улогу у процесу
извјештавања, документовања и оцјене
употребљене силе.

Семинар „Рад вођа сектора
на безбједносном сектору“

У периоду од 20. до 23. 8. 2019. године у
ПУ Бијељина и ПУ Зворник одвојено су
одржани дводневни семинари „Рад вођа
сектора на безбједносном сектору“ за
полицијске службенике ових полицијских
управа. Циљ семинара јесте да вође
сектора обнове постојеће и стекну ново
знање релевантно за обављање послова и
задатака вође сектора на безбједносном
сектору. Акценат је на поступању вођа
сектора по криминалитету.

Семинару је свеукупно присуствовало око
60 полицијских службеника из наведених
полицијских управа, међу којима су били
полицијски
службеници
опште
надлежности,
али
и
припадници
саобраћајне полиције, криминалистичке
полиције и јединица жандармерије.
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Семинар је обухватио проблематику која
се односи на превентивно поступање вођа
сектора на безбједносном сектору,
препознавање
и
реаговање
на
предделиктна стања, запримање пријава
за кривична дјела извршена на сектору и
поступак по пријави, те предузимање
оперативно-тактичких радњи и мјера и
истражних радњи у расвјетљавању
кривичних дјела од стране вођа сектора и
полицијских службеника полицијских
станица.
У оквиру семинара, посебан акценат је дат
одређеним проблемима и недоумицама
које се појављују у пракси вођа сектора на
расвјетљавању криминалитета те је
указано на „лошу праксу“, али и
истакнути начини предупређивања и
превазилажења исте, те афирмисање
„добре праксе“ поступању у предузимању
одређених оперативно-тактичких радњи и
мјера и истражних радњи.
Семинару је, у оквиру двије наведене
полицијске
управе,
свеукупно
присуствовало 35 вођа сектора.

службенике ПУ Бања Лука, ПУ Мркоњић
Град, ПУ Градишка и ПУ Приједор.
Семинар је трајао до 30. 8. 2019. године.
Циљ семинара је био да се полазницима
пружи могућност да усвоје стандарде
поступања полиције са малољетницима у
складу са важећим прописима, коз
идентификовање проблема на терену и
размјену
искустава
везаних
за
проблематику поступања полиције у раду
са малољетним лицима.
Семинар је похађало 20 полицијских
службеника ПУ Бања Лука, ПУ Мркоњић
Град, ПУ Градишка и ПУ Приједор,
којима су тематске цјелине кроз теоријску
и практичну наставу предочили предавачи
из Управе за полицијску обуку.
Семинар је уводним обраћањем отворио
начелник Управе за полицијску обуку, др
Миле Шикман.

Семинар „Спречавање
насиља у породици или
породичној заједници“

Семинар „Рад полиције са
малољетницима“

У просторијама Полицијске управе
Бијељина, дана 26. 9. 2019. године почела
је реализација семинара „Спречавање
насиља у породици или породичној
заједници“ за полицијске службенике ПУ
Бијељина.

У просторијама Управе за полицијску
обуку, дана 29. 8. 2019. године почела је
реализација семинара „Рад полиције са
малољетницима“
за
полицијске
18
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Семинар је трајао до 27. 9. 2019. године.
Циљ семинара био је да се полазницима
пружи
могућност
да
кроз
идентификовање проблема на терену и
размјену искуства усвоје стандарде
поступања полиције везане за спречавања
насиља у породици или породичној
заједници у складу са важећим
прописима.
Семинар је похађало 20 полицијских
службеника ПУ Бијељина, којима
тематске цјелине кроз теоријску и
практичну наставу предочавају предавачи
из Управе за полицијску обуку.

Курс су похађала 4 полазника, којима су
тематске цјелине кроз теоријску и
практичну
наставу
предочавали
предавачи из Управе за полицијску обуку.

Сензибилизација
полицијских службеника у
реаговању на безбједносне
инциденте извршене према
дјеци на друштвеним
мрежама

Курс за припаднике
техничког обезбеђења

У оквиру реализације трећег циклуса
пројекта „Правда за свако дијете“,
припадници Службе министра, Управе
криминалистичке полиције и Управе за
полицијску обуку су реализовали три
дводневне радионице „Сензибилизација
полицијских службеника у реаговању на
безбједносне инциденте почињене према
дјеци на друштвеним мрежама“. Пројекат
се реализује у сарадњи са УНИЦЕФ-ом.
Радионицама
су
присуствовали
полицијски службеници полицијских
управа Министарства који запримају
пријаве, те предузимају превентивне,
оперативне и истражне активности у вези
са безбједносним инцидентима који се
реализују
посредством
друштвених
мрежа, а примарно су усмјерени ка дјеци.
Иначе, наведени циклус радионица је

У просторијама Управе за полицијску
обуку, у организацији Одјељења за
специјалистичку обуку, Јединица за
стручну обуку, Управа за полицијску
обуку, у периоду од 2. 12. до 6. 12. 2019.
године реализован је курс „Техничко
обезбјеђење“. Циљ курса је да полазници
овладају
теоријским
знањем
прецизираним наставним програмом, а у
циљу
професионалног
обављања
задатака
техничког обезбјеђења.
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наставак претходног циклуса који је
реализован за полицијске службенике
Министарства током 2018. године, а
примарно се односи на сензибилизацију
полицијских службеника у реаговању на
кривична дјела која су инкорпорирана
(систематизована) у Глави XV Кривичног
законика Републике Српске.

безбједносне инциденте на друштвеним
мрежама.

Предавања на тему
превентивно - едукативних
активности усмјерених на
спречавању малољетничке
делинквенције
Управа за полицијску обуку је у школској
2019/2020.
години
наставила
са
реализацијом активности из Пројекта
превенције малољетничке делинквенције.
Акценат превентивно - едукативних
активности је на негативностима на
друштвеним мрежама, пројекат се односи
и на превенцију наркоманије, превенцију
сексуалног
узнемиравања,
те
на
превенцију других негативности којима је
посебно
виктимизирана
ученичка
популација.

Циљ радионице је да се полицијски
службеници информишу и сензибилишу о
безбједносним
инцидентима
на
друштвеним мрежама, те да освјеже знање
о
феноменологији
испољавања
и
кривичноправном оквиру који се односи
на ове негативне активности усмјерене ка
дјеци
током
њихове
виртуелне
егзистенције.
У оквиру радионице, поред теоријског и
феноменолошког оквира, полицијски
службеници су упознати и са домаћом
судском праксом те судском праксом из
региона, након чега су кроз хипотетичке
ситуације и сценарије постављали
криминалистичко
диференцијалну
дијагнозу, а потом и планирали
криминалистичку
активност
на
идентификовању
извршиоца
те
прикупљању доказа релевантних за
потенцијално
вођење
кривичног
поступка.
Такође,
полицијски
службеници су упознати и са улогом
других субјеката у реаговању на испољене

Потребно поменути да су у току школске
2018/2019.
године,
полицијски
службеници полицијских станица и
полицијских
управа
Министарства
унутрашњих послова Републике Српске,
заједно са полицијским службеницима
Управе за полицијску обуку, поступајући
по Плану и програму превентивних
активности на спречавању малољетничке
делинквенције на подручју Републике
Српске:
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Циљну популацију представљају ученици
старијих разреда основних школа и
ученици средњих школа, али су
предавањима обухваћени и њихови
родитељи, као и школско особље, у
зависности од претпостављених или
исказаних потреба.

Курс „Криминалистичка
техника“

- укупно одржали 642 превентивноедукативна предавања;
- наведене активности су реализоване у
330 школа у Републици Српској;
- превентивно-едукативним
активностима је присуствовало укупно 27
968 ученика, међу којима су 7 332 ученика
средњих школа;
- предавањима је присуствовало 1 548
професора, као и 1 165 родитеља;
- у
наведеним
активностима,
учествовала
су
274
полицијска
службеника.
Циљ
наведених
активности
јесте
информисање и едуковање циљне
популације
о
најновијим
феноменолошким облицима негативности
које су усмјерене ка малољетницима, међу
којима се акценат ставља на безбједносне
ризике и опасности интернета, односно,
друштвених
мрежа,
као
и
на
препознавање и превенцију сексуалног
узнемиравања.

У просторијама Управе за полицијску
обуку, дана 25. 2. 2019. године реализован
је курс „Криминалистичке технике “.
Циљ курса је оспособити раднике
Министарства унутрашњих послова који
раде у области криминалистичке технике
за самостално, стручно и професионално
обављање
послова
и
задатака
криминалистичког техничара, вршење
одређених практичних радњи, а посебно:
снимање и израда фото-документације,
цртање криминалистичких скица и
цртежа у размјери, проналажење,
тумачење и обрада материјалних трагова
на лицу мјеста, дактилоскопирање лица,
писање захтјева и друго.
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ризицима и опасностима коришћења
друштвених мрежа. Такође, предавање се
односи и на подизање и афирмисање
свијести ученика о неопходности заштите
властите виртуелне егзистенције, као и о
модалитетима заштите. Алармирање
релевантних субјеката заштите је такође
садржај превентивних активности.
Предавања су одржана на цијелој
територији Републике Српске гдје је
указана потреба за истим. Предавањима је
присуствовало преко 350 ученика
основних и средњих школа у Републици
Српској.

Курс су уводним обраћањем отворили
начелник Одјељења за специјалистичку
обуку,
Александар
Лазић
и
начелник Jeдинице зa фoрeнзику –
Криминaлистичкo - тeхничкoг цeнтрa
Mинистaрствa
унутрaшњих
пoслoвa
Рeпубликe Српске, Раденко Новковић.

Семинар „Контрола и
регулисање саобраћаја“

Превентивно - едукативна
предавања на спречавању
негативности друштвених
мрежа

У току 2019. године на територији
Републике Српске одржано је пет
семинара „Контрола и регулисање
саобраћаја“.
Циљ
семинара
је
оспособљавање
полицијских службеника Министарства
унутрашњих послова Републике Српске
за контролу и регулисање саобраћаја.
Из наведеног произилазе и задаци
семинара
који
се
односе
на
оспособљеност полицијских службеника
да ће самостално:
- знати регулисати саобраћај,
- знати
примијенити
оперативно
техничке радње у контроли возача, возила
и терета у циљу проналаска извршилаца и
предмета кривичних дјела. Семинар је
обухватио проблематику која се односи на

Предавање је реализовано од стране
припадника Управе за полицијску обуку,
у склопу Плана и програма спречавања
малољетничке делинквенције у основним
и средњим школама у Републици Српској.
Наведене активности реализује Управа за
полицијску обуку, у сарадњи са
полицијским службеницима полицијских
станица
и
полицијских
управа
Министарства.
Циљ предавања јесте информисање
ученичке популације о негативности на
друштвеним мрежама те о безбједносним
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контролу и регулисање саобраћаја,
људска права и полицијску етику, као и
криминалистичке аспекте контроле и
регулисања саобраћаја, са акцентом на
практичну
физичку
регулацију
саобраћаја. Семинару је присустовало
преко 90 полицијских службеника. Сви
полазници су са успјехом завршили
семинар, чиме су стекли право добијања
Увјерења о завршеном семинару.
Циљ курса је да се полазницима пружи
могућност да стекну нова неопходна
знања
за
поступање
полицијских
службеника из противдиверзионе заштите
приликом прегледа објеката, лица и
поступања
у
случају
проналаска
сумњивих предмета. Усвајањем нових
знања, полазници курса ће бити
оспособљени за стручно и професионално
обављање свих послова и задатака у
оквиру њихове надлежности. Курс су
похађала 72 полицијска службеника
Управе за обезбјеђење личности и
објеката, којима тематске цјелине кроз
теоријску
и
практичну
наставу
предочавају предавачи из Управе за
обезбјеђење личности и објеката и Управе
за
полицијску
подршку.

„Курс за противдиверзиону
заштиту за полицијске
службенике Управе за
обезбјеђење личности и
објеката“

Од фебруара 2019. године у просторијама
Управе за полицијску обуку до новембра
2019. године реализовано је шест курсева
„Курс за противдиверзиону заштиту за
полицијске службенике Управе за
обезбјеђење личности и објеката“, у
организацији
Одјељења
за
специјалистичку обуку, Јединица за
стручну обуку, Управа за полицијску
обуку и Управе за обезбјеђење личности и
објекта.
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Курс за припаднике
физичког обезбјеђења

У току 2019. године у просторијама
Управе за полицијску обуку,
у
организацији
Одјељења
за
специјалистичку обуку, Јединица за
стручну обуку, Управа за полицијску
обуку, реализовано је пет курсева „Курс за
припаднике физичког обезбјеђења“. Циљ
курса је пружити полазницима теоријска
знања и оспособити их да владају
практичним
вјештинама
које
су
неопходне за обављање послова и
задатака припадника обезбјеђења, а самим
тим, створити услове за полагање
стручног испита.
У току 2019. године курс је похађало
преко 165 полазника, којима тематске
цјелине кроз теоријску и практичну
наставу предочавају предавачи из Управе
за полицијску обуку.
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Хумана акција кадета XX
класе Полицијске академије

У свечаном дефилеу су учествовали и
кадети 20. класе Полицијске академије,
која броји 323 кадета и то је најбројнија
класа од оснивања Полицијске академије,
што је јасан показатељ и опредјељење
Министарства унутрашњих послова РС за
подмлађивањем кадра.
Значајно је истаћи да су кадети 20. класе
Полицијске академије чинили ешалон
СРПСКЕ ВОЈСКЕ који симболизује
улазак српске војске 1918. године у Бања
Луку и ослобађање Града Бања Лука.

Поводом новогодишњих празника, кадети
XX класе Полицијске академије су дана
03. 1. 2019. године организовали хуману
акцију прикупљања добровољних прилога
од којих су купљени пакетићи за дјецу.
Акција је реализована на иницијативу
Мреже савјета ученика Републике Српске,
а у сарадњи са невладином организацијом
Нова генерација.
Потребно је истакнути да се цијела класа
одазвала акцији и на тај начин дала
допринос хуманом позиву да обрадујемо
малишане новогодишњим пакетићима.

Радници и кадети Управе на
обиљежавању Дана
Републике

Кадети су
носили традиционалну
униформу СРПСКОГ ОФИЦИРА и
СРПСКОГ ВОЈНИКА коју чине шињел,
панталоне и цокуле, а у рукама су носили
пуковске заставе СРПСКЕ ВОЈСКЕ из
1911. године са копљима и лентама.
Шести, седми, осми, девети и десети
подешалон припадника МУП-а Републике
Српске чинили су кадети 20. класе
Полицијске академије, на чијем челу су се
налазили полицијски службеници Управе

Око пет стотина полицијских службеника
Министарства
унутрашњих
послова
Републике Српске дана 9. 1. 2019. године
учествовало је у свечаном дефилеу који је
одржан поводом обиљежавања 9. јануара
– Дана Републике Српске.
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за полицијску обуку – Јединице за стручну
обуку и Јединице за полицијску обуку
- командант шестог подешалона био је
Веселко Вучић, виши инспектор, а кадети
су носили пушку ТАУРУС СМТ9
КАЛИБАР 9 мм;
- командант седмог подешалона био је
Младен Вуковић, самостални инспектор,
а кадети су носили пушку ТАУРУС СМТ9
КАЛИБАР 9 мм
- командант осмог подешалона била јеАна
Панић, млађи инспектор, а кадети су
носили АУТОМАТСКУ ПУШКУ М21
КАЛИБАР 5,56 мм;
- командант деветог подешалона био је
Милан Балаћ, виши инспектор, а кадети су
носили АУТОМАТСКУ ПУШКУ М92
КАЛИБАР 7,62 мм;
- командант десетог подешалона био је
Ненад Стевандић, млађи инспектор, а
кадети су носили АУТОМАТСКУ
ПУШКУ М92 КАЛИБАР 7,62 мм.
Кадети Полицијске академије у свечаном
дефилеу носили су редовну униформу
кадета Полицијске академије.
Координатори свих активности везаних за
увјежбавање и све неопходне припреме
кадета били су: начелник Одјељења за
специјалистичку
обуку,
Александар
Лазић, начелник Одјељења за стручно
усавршавање,
Драган
Ђурановић
и начелник Одјељења за полицијску
обуку, Зоран Јовановић.

Кадети Полицијске
академије Бања Лука
пливали за Часни крст

Поводом великог хришћанског празника
Богојављења, дана 19. 1. 2019. године у
Бањој Луци је испод Градског моста на
Врбасу одржано пливање за Часни крст.
Пливању је претходила Богојављенска
литија улицама града Бања Луке. Као и до
сада, пливала су 33 пливача од
осамдесетак
пријављених
који
су
жријебом одређени за пливање.
Као и претходних година, и ове године су
међу пливачима били кадети Полицијске
академије Бања Лука. Чак 29 кадета XX
класе Полицијске академије се пријавило
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за пливање, од којих је 13 кадета жријебом
одређено за пливање: Ђорђе Страживук,
Стефан Ћорић, Драган Милутиновић,
Стефан
Тубин,
Игор
Благојевић,
Владимир Видовић, Ђорђе Божић, Огњен
Костовић, Владан Лиздек, Синиша Срдић,
Павле Ђурић, Стефан Голијанин и Стефан
Свитлица. Заједно са кадетима, међу
пливачима је био и Александар
Миладиновић, инспектор за полицијску
обуку на Полицијској академији у Бањој
Луци.
Треба напоменути да кадети Полицијске
академије већ пету годину заредом
узимају учешће у Богојављенској литији и
пливању за Часни крст, а 2017. године је
кадет Полицијске академије Ђорђе
Рађеновић први допливао до крста.

Директор полиције
Републике Српске посјетио
Управу за полицијску обуку

Управу за полицијску обуку је дана 28. 2.
2019. године посјетио директор полиције,
Дарко Ћулум и обратио се кадетима XX
класе полицијске обуке и стручног
оспособљавања и радницима Управе за
полицијску обуку.
У свом обраћању, директор Ћулум је
акценат ставио на озбиљност и
одговорност полицијског позива – позива
који захтијева од полицијских службеника
посвећеност и професионалност. Током
излагања, присутне је информисао о
приоритетима у раду Министарства
унутрашњих послова, а то су: тероризам,
мигрантска криза и др…
Такође је изнио статистичке податке о
раду Министарства у протеклом периоду
са освртом на стање безбједности и
ријешена дјела по питању нарушеног
јавног реда и мира и криминалитеата, са
освртом на крађе моторних возила,
производњу и промет опојних дрога,
убистава и друга кривична дјела.
Обраћање директора полиције има
афирмативни карактер, с обзиром на то да
се кадети од стране руководства Полиције

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.
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Републике
Српске
информишу
о
актуелној безбједносној проблематици и
стратешком начину реаговања на њу.

отворених врата да дјеца стекну
повјерење у полицију те да у духу
савременог концепта рада полиције у
заједници пошаљемо поруку да је
полицајац први који је на услузи да
заштити грађане и да им помогне.
Овогодишњем Дану отворених врата
присуствовало је око 50 дјеце из
предшколских установа из Бања Луке те
око 150 ученика основних школа у Бањој
Луци, као и двадесетак студената Правног
факултета Универзитета у Бањој Луци.

Дан отворених врата у
Управи за полицијску обуку

Управа за полицијску обуку, у оквиру
обиљежавања Дана полиције Републике
Српске, организовала је Дан отворених
врата за ученике предшколских и
школских установа и за студенте
високообразовних
институција.
Дан
отворених врата се организује два пута
годишње и овом приликом настоји да
едукативним
активностима
и
упознавањем са радом полиције обухвати
што већи број ученика различитих
узраста.

Припадници
Специјалне
антитерористичке јединице МУП-а РС су
демонстрирали дјеци и рад са службеним
псима, што је изазвало посебну
заинтересованост и одушевљење код
најмлађих посјетилаца.

Дан отворених врата у Управи за
полицијску обуку се реализује такође и
поводом
славе
Министарства
унутрашњих послова светог Архангела
Михаила у новембру мјесецу, гдје

Начелник Управе, др Миле Шикман, овом
приликом је истакао да је сврха Дана
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присуствују вртићи, основне и средње
школе са подручја града Бања Лука.

Kадети Полицијске
академије Бања Лука
учествовали у акцији
добровољног давања крви

Пријем за освајаче
златне и бронзане
медаље на првенству
БиХ и Републике
Српске у џудо-у

Поводом Дана Полиције Републике
Српске, у периоду од 25 до 27. 3. 2019.
године, кадети XX класе Полицијске
академије Бања Лука су учествовали у
акцији добровољног давања крви.
У акцији је учествовао 171 кадет, из чега
произлази да се више од половине кадета
XX класе одазвало овој хуманој акцији.

Дана 4. 3. 2019. године, уприличен је
свечани пријем код начелника Управе за
полицијску обуку, др Миле Шикмана, за
кадете Полицијске академије Милоша
Мандића и Милана Бјелицу, освајаче
златне и бронзане медаље на сениорском
првенству БиХ које се одржало 2. 3. 2019.
године у Бањој Луци. Кадет Мандић
Милош је освојио и златну медаљу на
првенству Републике Српске у џудо-у, а
кадет Бјелица је освојио сребрну медаљу
на истом првенству, које је одржано
24. 2. 2019. године у Лакташима.

Иначе, кадети Полицијске академије Бања
Лука традиционално учествују у акцијама
добровољног давања крви и одзив је
увијек натполовичан, што је и разумљиво
уколико се има у виду да се кадети и
обучавају за професију којој је хуманост
једна од главних карактеристика.
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Начелник Управе је честитао кадетима на
постигнутим спортским резултатима
нагласивши да је успјех наших кадета
вреднији тиме што се тренутно налазе на
изузетно захтјевној основној полицијској
обуци те да су успјели, поред редовних
активности, наставити са активним
тренинзима и остварити наведени успјех.
Такође, начелник је изразио очекивање да
ће кадети бити једнако добри полицајци,
као што су спортисти, а то је најбоља
гаранција да ће МУП Републике Српске
остати гарант личне и имовинске
безбједности свих грађана Републике
Српске. Такође, начелник Управе се
захвалио инспектору Младену Вуковићу
који је уједно и тренер џудо-а (црни појас
IV дан), а који је координисао тренинзима
кадета од њиховог доласка на Полицијску
академију.

учешће на сениорском првенству Балкана,
а што ће увелико утицати на афирмацији
џудо спорта у полицији МУП-а РС.

Похвале кадетима
Полицијске академије за
освојено прво мјесто на
Полицијади 2019

Начелник Управе за полицијску обуку, др
Миле Шикман и начелник Јединице за
полицијску обуку – Полицијске академије
Бања Лука, Томислав Миросавић, дана 16.
4. 2019. године одржали су састанак са
кадетима Полицијске академије који су
учествовали на овогодишњој Полицијади
и који су свеукупни побједник Полицијаде
2019.
Том приликом, начелник Шикман је
похвалио кадете за исказану спремност и
пожртвованост
током
спортских
такмичења што је резултирало и најбољим
пласманом екипа кадета Полицијске
академије. Начелник је кадетима пренио и
похвале министра унутрашњих послова,
Драгана Лукача који је такође похвалио
пожртвованост и исказане вјештине које
су кадети показали током надметања у
осам спортских дисциплина.
Начелник
Миросавић
је
изразио
задовољство постигнутим резултатима, са
надом да ће се остварени резултати

Кадети Полицијске академије, Милош
Мандић и Милан Бјелица, захвалили су
начелнику на пријему те су саопштили да
се већ дуго баве џудо спортом у матичним
клубовима ЏК Рандори - Источно
Сарајево и ЏК Српски Соко - Зворник и да
им је драго што им је током основне обуке
пружена могућност да тренирају џудо под
тренерском палицом инспектора за
специјалистичку
обуку,
Младена
Вуковића.
У наредном периоду, кадете Полицијске
академије очекује наступ на спортским
играма полиције - Полицијада 2019, као и
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афирмисати и у наредном периоду у
пракси кадета.

залагање и на другим пољима, те пожелео
много среће и спортског успјеха.

Кадети XXI и VII класе
потписали уговоре о правима
и обавезама током
полицијске обуке
У Управи за полицијску обуку
уприличена је свечаност потписивања
Уговора о регулисању међусобних права и
обавеза поводом похађања полицијске
обуке за 328 кадета XXI класе Полицијске
академије и 12 кадета VII класе за
припаднике
Специјалне
антитерористичке јединице.

Начелник Управе примио
Младена Вуковића
Начелник Управе за полицијску обуку, др
Миле Шикман, примио је полицијског
службеника Управе за полицијску обуку,
Младена Вуковића који се спремао да 27.
7. 2019. године учествује на Европском
првенству за ветеране у џудоу, а које се
одржава у Шпанији (Лас Палмас).

Свечаности
су
присуствовали
предсједник Владе Републике Српске,
Радован
Вишковић,
министар
унутрашњих послова Републике Српске,
Драган Лукач, начелници управа и
полицијских
управа
Министарства,
командант САЈ-а те остали гости.

Младен Вуковић је упознао начелника са
такмичењем те је саопштио да након
освојене бронзане медање на претходном
првенству Европе очекује још већи успјех.
Начелник Шикман је изразио задовољство
чињеницом да је полицијски службеник
Младен Вуковић, врхунски џудо мајстор и
носилац IV дана црни појас, у редовима
Министарства
унутрашњих
послова
Републике Српске, те изразио наду да ће
на најбољи начин представљати наше
Министарство на првенству Европе.
Истовремено, похвалио је његово
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Начелник Управе је у уводном обраћању
пожелио добродошлицу кадетима, након
чега је истакао да је број од 340 кадета
који су започели обуку најбројнија класа
коју су имали на Полицијској академији.
Наведени кадети су изабрани између 1245
кандидата која су се пријавила на конкурс
и 125 кандидата пријављених за
Специјалну антитерористичку јединицу.
До сада је обуку на Полицијској академији
окончао 1521 кадет, а тренутно се на
стручном
оспособљавању
–
приправничком раду налази још 322
кадета XX класе Полицијске академије.
Министар Лукач је истакао да је
Министарство
опредјељено
за
подмлађивање кадрова, те да је то услов да
би се могла гарантовати безбједност
наших грађана и оних који долазе у
Републику Српску. Он је подсјетио да је
Влада донијела одлуку о финансирању
изградње новог објекта Полицијске
академије који ће бити у Центру за обуку
у Залужанима.
Предсједник Владе Републике Српске
Радован
Вишковић
изразио
је
задовољство због тога што са обуком
почиње најбројнија генерација кадета
Полицијске академије до сада. Он је
истакао да је Влада Републике Српске
учинила много на побољшању статуса и
положаја припадника Министарства, као
и техничком и материјалном опремању са
циљем подизања нивоа безбједности
грађана.

Командири ПА истрчали
маратон

Командири ПА, Младен Вуковић и
Славко Радановић су истрчали First Serbia
Marathon који је одржан у Београду
17. 11. 2019. године.
У конкуренцији од 3000 тркача су
остварили запажене резултате и на
најбољи начин представили МУП РС и
Полицијску академију.
Начелник Управе за полицијску обуку је
честитао командирима на овом сјајном
спортском резултату.

Хумнитарна акција кадета
XXI и VII класе Полицијске
академије
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Дана 26. 11. 2019. године, реализована је
хуманитарна акција кадета за штићенике
дома Рада Врањешевић. Наиме, кадети су
се у великом броју одазвали акцији
даривања крви која је организована
поводом обиљежавања Крсне славе
Министарства унутрашњих послова, те су
том приликом добили пакете за
добровољне даваоце крви. Кадети су
прикупили све пакете које су добили и
одлучили да их дарују дјеци која се налазе
у дому за незбринуту дјецу. Уприличено
је дружење кадета са дјецом које је заиста
важније од самог поклона који су кадети
донијели дјеци.

полицијским управама гдје су имали 960
радних сати. На крају обуке, имали су
завршну фазу на Полицијској академији у
трајању од једне радне седмице која
подразумијева анализу остварења плана и
програма
стручног
оспособљавања
кадета, анализу успјеха кадета током
стручног оспособљавања и припреме за
промоцију.

XX класа положила заклетву
У Центру за обуку у Залужанима XX класа
Полицијске академије Бања
Лука
положила
је
свечану
заклетву.
Промоцијом
кадета,
Министарство
унутрашњих послова Републике Српске је
богатије за 322 припадника.

Овим су показали озбиљност и упорност у
стицању теоријских знања и практичних
вjештина, стога се надамо да ће успjешно
одговорити свим изазовима који им
предстоје
у
обављању
послова
полицијског службеника.
Министарство је током свих ових година
свог постојања било стуб и тврђава
непоколебљиве и несаломиве одбране
Републике Српске и школовало је бројне
генерације које су своју личну храброст,
стечено образовање и људске врлине
користиле за квалитетно и одговорно
обављање свог животног позива, а
најбољи
међу
њима
увијек
су
награђивани.
Одлуком министра, за постигнуте
резултате у учењу и владању, похваљени
су и награђени:

Укупно вријеме трајања полицијске обуке
и стручног оспособљавања трајало је 13 и
по мјесеци. Кадети су провели шест и по
мјесеци у првој фази која се изводила у
Јединици за полицијску обуку Полицијској академији током 28 радних
седмица, односно, 791 наставни час.
Потом су шест мјесеци, односно, 24
недјеље провели у другој фази у

-први у рангу, Обрад Вуковић, са
просјечном оцјеном 5,00
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-друга у рангу, Слађана Томовић, са
просјечном оцјеном 5,00
-трећа у рангу, Данка Јовановић, са
просјечном оцјеном 5,00
Најбољи кадети су добили ручни сат са
посветом и похвалу министра.
Руковођење и надзор увјежбавања
стројевих
радњи
су
извршили
руководиоци Управе за полицијску обуку
на челу са начелником Управе, др Милом
Шикманом.

Припрема ешалона ПА
поводом учешћа на свечаном
дефилеу поводом Дана
Републике Српске

На основу плана увјежбавања стројевих
радњи поводом учествовања на Дану
Републике Српске 9. јануара 2019.
године, дана 25. 12. 2019. године шест
ешалона Полицијске академије са
командирима су на локацији
Универзитетског кампуса увјежбавали
стројеве радње.
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указујући на значај и актуелност теме коју
су обрађивали, те наводећи дијелове
садржаја
како
би
заинтересовали
потенцијалне читаоце за сам часопис и
радове објављене у њему.
У броју 1/19 објављено је десет радова,
пет научних и пет стручних, као и два
приказа, док је у најновијем, 2/19
објављенo пет прегледних радова, један
кратки научни чланак, четири стручна
рада, а заступљена је и рубрика Приказ.
Сви заинтересовани могу да шаљу своје
радове за објављивање у нашем часопису.

Нова издања часописа

Дана 30. 12. 2019. године у просторијама
Управе за полицијску обуку одржана је
промоција
часописа
Министарства
унутрашњих послова Републике Српске
„Безбједност – Полиција – Грађани“,
бројеви 1/19 и 2/19.
Промоцији су присуствовали чланови
уређивачког одбора, затим аутори чланака
у часопису, запослени у Управи за
полицијску
обуку,
професори
са
Факултета безбједносних наука у Бањој
Луци, кадети Полицијске академије Бања
Лука и студенти Факултета.
Промоцију је отворио начелник Управе,
др Миле Шикман, те је у својству главног
и
одговорног
уредника
часописа
представио
континуитет
часописа,
захтјеве који се пред ауторе постављају у
циљу публиковања, начин рецензирања,
те будуће планове које уређивачки одбор
има када је у питању статус часописа у
научној и стручној публицистици.
О самом садржају радова, присутни
аутори и коаутори су дали одређени осврт,
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