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                                                                      УВОД 
 

Поштовани, представљамо вам Билтен Управе за полицијску обуку за 2020. 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 сарађује са нашим унутрашњим организационим јединицама. 

Основни задаци Управе за полицијску обуку су обука и стручно усавршавање полазника 

разних видова обука, те су и у току 2020. године организоване одређене обуке, курсеви и 

семинари, у складу са епидемиолошким мјерама које се односе на вирус COVID-19. 

  У Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији успјешно је окончана обука 

кадета 21. класе коју је похађало 328, а успјешно завршило 325 кадета. Три кадета је (због 

негативних оцјена током обуке) нису завршила, те су изгубила статус кадета. Од укупног 

броја кадета који су завршили полицијску обуку у току 2020. године, 12 кадета је школовано 

за потребе Специјалне антитерористичке јединице полиције МУП-а Републике Српске. 

Током календарске 2020. године, у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији 

извршена је селекција кандидата за 8. класу полицијске обуке за припаднике Специјалне 

антитерористичке јединице МУП-а Републике Српске, као и селекција кандидата за 22. 

класу Полицијске академије. 

 На јавни конкурс за пријем кадета у 8. класу кадета полицијске обуке за припаднике 

Специјалне антитерористичке јединице МУП-а Републике Српске, пријавила су се 133 

кандидата, а од тога су 22 кандидата задовољила критеријуме селекције и започела 

полицијску обуку у Јединици. 

На јавни конкурс за пријем кадета у 22. класу Полицијске академије пријавио се 1561 

кандидат, а 327 кадета је започело полицијску обуку у Јединици. 

Инспектори за полицијску обуку, наставници и виши стручни сарадници из Јединице 

су учествовали у реализацији семинара, курсева и других видова обуке, као и у изради 

наставних планова и програма који су у надлежности других организационих јединица 

министарства, а учествују и у координационом тиму МУП-а РС за унапређење рада на 

пословима малољетничке делинквенције. 

 



 

 

 

-  Јединица за стручну обуку одржала је 22 курса, семинара, обуке за 417 полазника. 

Радници Јединице за стручну обуку учествовали су на пет едукација које су организовале 

међународне организације и институције: 

   „Програм финансијских истрага (UNDC)“  

 „Обука фасилитатора за интегритет и родну равноправност (DCAF)“ 

 „Изградња капацитета за припаднике кривичног правосуђа с циљем супротстављања 

сајбер и са њим повезаним криминалом (OSCE)“ 

 „Трансформација полиције према јачању одговорности полиције и повјерења у 

полицији“ (Универзитет „Jagiellonian“ из Кракова) 

 „Сигурност дјеце онлајн“ (Међународна телекомуникациона унија), те два пута на 

едукацији „Криминалистичко-обавјештајни рад у сузбијању корупције“ (ВСТВ БиХ). 

 Израђен је један нови наставни план и програм, а ревидирана су 72. Издато је 170 

увјерења и 309 потврда о завршеном курсу, семинару или обуци. 

-    Одјељење за опште и заједничке послове се бави израдом разних извјештаја, уговора, 

вођења евиденција и издавања наставних средстава, води потребне евиденције у области 

финансијског пословања, послове писарнице, као и других послова који су битни за даљи 

рад и дјеловање Управе за полицијску обуку. Потом, израђује Билтен Управе за полицијску 

обуку, учествује у активностима као што су округли столови, конференције, промоције итд. 

Учествује у спровођењу тестирања за упис на Полицијску академију, затим у обуци 

полицијских преговарачих тимова. Одјељење је такође носилац активности поводом 

издавања и промоције часописа „Безбједност, полиција, грађани“, као и послова 

библиотекара. Радник овог одјељења је један од организатора хуманитарних базара који су 

се одржавали у читавој Републици Српској у 2020. години, такође извршава послове 

синдикалног представника Управе за полицијску обуку. 

 -   Одјељење за логистику и интернатске услуге у току 2020. године припремило је и 

подијелило 106 487 оброка. Одјељење је активно учествовало у припреми и обиљежавању 

9. јануара, Дана Републике Српске, те реализовало смјештај у зграду интерната који 

укључује смјештај кадета, полазника разних курсева, професора,  учесника параде, итд. 

Такође, одјељење извршава све редовне послове и задатке у отклањању кварова и штета у 

самом објекту и одржавању чистоће у Управи. Радници вешераја редовно извршавају све 

послове и задатке (прање, пеглање за потребе Управе за полицијску обуку, као и за потребе 

Центра за обуку). 

 

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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Управу посјетио директор 

ИЦИТАП-а у БиХ 

 
Дана 13. 2. 2020. године у службеној 

посјети Управи за полицијску обуку 

боравио је господин Вилијем Квел 

(William C. Kuehl), представник Амбасаде 

САД у БиХ и директор ИЦИТАП 

програма у БиХ. Разлог посјете су 

активности на предстојећој акредитацији 

Полицијске академије Бања Лука 

према IADLEST стандардима. 

Током посјете, господин Квел је  

разговарао са начелником Управе др 

Милом Шикманом који га је упознао са 

дјелокругом рада Управе, процедурама, 

концептом полицијске обуке кадета и 

полицијских службеника Министарства, 

те тренутним активностима које се 

реализују на полицијској обуци кадета. На 

састанку се разговарало о претходно 

оствареној сарадњи, те модалитетима 

будуће сарадње. Том приликом 

саговорници су идентификовали области 

у којима ће ИЦИТАП дати подршку 

Министарству у области разних обука и 

опремања. 

 
Господин Квел је потом кадетима XXI и 

VII класе Полицијске академије Бања 

Лука одржао предавање у којем је кадете 

упознао са полицијским системом у САД-

у, са одређеним специфичностима тог 

система, као и са надлежношћу, 

активностима и улогом ИЦИТАП-а у БиХ. 

Посебно је нагласио систем селекције 

кадрова за полицијске агенције у САД, те 

концепт, начине и садржај обуке на 

полицијским академијама у САД. Исто 

тако, током предавања је истакнут начин 

стручног усавршавања полицијских 

службеника, те одређене процедуре рада 

полицијских службеника у САД. 
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Кадетима представљен 

Ронилачки клуб „Бук“  

Бања Лука 
 

 
Дана 13. 2. 2020. године  од 19.30 до 20.30 

часова, за кадете XXI и VII класе 

полицијске обуке реализована је 

презентација ронилачког клуба БУК Бања 

Лука. Презентацију је одржао инструктор 

ронилачког клуба Бране Рађевић.

 
Циљ активности је био да се кадетима 

представи организација клуба, начин 

одабира нових припадника, процес обуке 

за рониоца. Задаци су били: да се кадетима 

презентује опрема која се користи 

приликом роњења, да се објасни и 

практично демонстрира њена употреба, те 

да се презентују примјери реализованих 

акција спасавања и потрага широм 

Републике Српске. Потребно је 

нагласитити да су кадети показали 

изузетну заинтересованост која је била 

потврђена бројним питањима 

постављеним након презентације. 

Презентација Горске 

службе спасавања 
На основу одобреног плана ваннаставних 

активности за XXI и VII класу, дана 20. 2. 

2020. године у 19.30 часова, реализована 

је презентација Горске службе спасавања 

Бања Лука.

 
Припадници Горске службе спасавања су 

одржали презентацију у амфитеатру 

Управе за полицијску обуку на теме 

основе спасавања као и организација, 

мисија, визија, циљ и задаци Горске 

службе спасавања Бања Лука, а приказали 

су и дио опреме који се користи у 

спасилачким акцијама. 

 
Презентацију можемо оцијенити као 

изузетно квалитетну, а и кадети су 

показали интересовање из области 

потрага и спасавања, као и симбиозе 

између полиције и цивилног сектора. 
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Састанак представника 

Управе са 

представницима UNDP-а 

 
Дана 16. 10. 2020. године у просторијама 

Управе за полициjску обуку одржан је 

састанак између представника МУП-а РС 

и УНДП-а. 

Тема састанка је била развијање и 

могућност кориштења онлајн платформе 

за учење у оквиру пројекта за борбу 

против илегалне трговине оружјем 

– CIAT. 

Представници УНДП-а су 

представили онлајн платформу која се 

користи у оквиру пројекта за борбу 

против илегалне тргвине оружјем – CIAT. 

 

Донесен је заједнички закључак да би се у 

односу на наведену платформу могао 

израдити систем платформи са садржајем 

из наставног плана и програма 

Полицијске академије који би био 

користан и примјенљив приликом 

извођења онлајн наставе како код 

полицијске тако и код стручне обуке у 

складу са нормативима и стандардима 

МУП-а РС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕМИНАРИ, КУРСЕВИ И ОБУКЕ                                                                                                                     

 

4 

 

Управа наставила са 

превенцијом 

негативности на 

друштвеним мрежама 

 
Управа за полицијску обуку је у другом 

полугодишту 2019/2020. године наставила 

са превентивно-едукативним 

активностима на спречавању 

малољетничке делинквенције. Стога је  7. 

2. 2020. године у Дому културе у Добоју 

за ученике Медицинске школе из Добоја 

одржано предавање са циљем упознавања 

ученика са безбједносним ризицима 

коришћења друштвених мрежа. Том 

приликом су ученици упознати са 

феноменологијом испољавања 

негативности на друштвеним мрежама, 

начинима заштите и самозаштите 

властитог профила на друштвеним 

мрежама, те начинима алармирања 

релевантних субјеката. 

Након предавања, у организацији 

Медицинске школе одржана је и панел 

дискусија на којој су учествовали 

полицијски службеници Управе за 

полицијску обуку, Полицијске станице 

Добој I и Полицијске управе Добој, затим 

чланови Тима за ментално здравље Дома 

здравља Добој, те научни и стручни 

радници из Добоја. 

Предавање је уприличено поводом 

обиљежавања међународног Дана 

безбједног интернета који се одржава 

друге седмице у фебруару, а његово 

обиљежавање у свијету је иницирао је 

УНИЦЕФ како би се подигла свијест о 

потреби информационе писмености дјеце, 

са акцентом на њихову безбједнију 

виртуелну егзистенцију. 

 

О значају упознавања дјеце са 

негативностима интернета и друштвених 

мрежа, те о потреби њихове заштите на 

друштвеним мрежама говори и чињеница 

да се све више говори о обиљежавању 

недеље безбједног интернета приликом 

чега се настоји да се током друге седмице 

у фебруару низ активности по школама 

посвети управо подизању свијести 

ученика о потреби безбједнијег 

коришћења интернета. Тим активностима 

се придружује и Управа за полицијску 

обуку, те је 11. 2. 2020. године, поред 

претходне активности, у Приједору и у 

Новом Граду, са полицијским 

службеницима ПУ Приједор, одржала 

предавање за ученике средњих школа о 

негативностима на друштвеним мрежама. 

Предавању је присуствовало око 230 

ученика, као и њихови професори, а том 

приликом су ученици имали прилику да 

чују о најновијим начинима 

компромитације дигиталног идентитета 

на друштвеним мрежама, разним 
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облицима испољавања електронског 

вршњачког насиља, те о начинима 

сексуалног узнемиравања на друштвеним 

мрежама. 

О значају наведених превентивних 

активности говори и чињеница да су и 

други субјекти препознали потребу 

едукације, те је тако истог дана одржано 

предавање и за чланове Универзитетског 

карате клуба „Врбас“ Бања Лука који су се 

обратили Управи са молбом да се и за 

њихове чланове одржи предавање о 

негативностима друштвених мрежа. 

 

Курс за припаднике 

физичког обезбеђења 

 
У просторијама Управе за полицијску 

обуку, у организацији Одјељења за 

специјалистичку обуку, Јединица за 

стручну обуку, Управа за полицијску 

обуку, у току 2020. године, реализoвано је 

седам 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. 

 
Координатор курса је виши стручни 

сарадник за стручно усавршавање Јелена 

Војиновић-Костић. 

 

Семинар „Поступање 

полиције у обезбјеђењу 

јавних окупљања“ 

 
Дана 2. 3. 2020. године са почетком у 09.00 

часова, у просторијама Управе за 

полицијску обуку започео је семинар 

„Поступање полиције у обезбјеђењу 

јавних окупљања“, за 24 полицијска 

службеника. 

Полазници су полицијски службеници ПУ 

Бања Лука и Управе за обезбјеђење 

личности и објеката, а циљ и задаци 

семинара су подизање свијести, као и 

неопходност законитог поступања у 

извршењу послова и задатака обезбјеђења 

јавног окупљања. Неки од задатака су и 

обнова постојећег и усвајање новог знања 
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из наведене области, препознавање 

обавеза у вези са  остваривањем контаката 

и сталне комуникације са организатором 

јавног окупљања и, између осталог, да 

кроз дискусију изнесу искуства у 

пословима обезбјеђења јавних окупљања. 

Наставне садржаје предвиђене Наставним 

планом и програмом реализоваће 

организационе јединице и то: Служба 

министра, Управа полиције, Управа за 

обезбјеђење личности и објеката и Управа 

за полицијску обуку, а по потреби и други 

запослени службеници Министарства. 

Настава се изводи кроз 5 наставних 

области и укупно 6 часова по следећим 

областима: законски и међународно-

правни оквир поступања полиције у 

пословима обезбјеђења јавних окупљања, 

улога полиције, примјена полицијских 

овлашћења у наведеним пословима, 

поступање према новинарима, као и 

дискусија, размјена искустава и 

евалуација.

 

Реализована ватрена 

обука за припаднике ПУ 

Бијељина 

Дана 23. 6. и 24. 6. 2020. године за 36 

припадника ПУ Бијељина реализоване су 

припрема и извођење бојевог гађања 

према Каталогу наставних планова и 

програма стручног оспособљавања и 

усавршавања припадника Министарства 

унутрашњих послова за 2020. годину. 

 
Први дан је реализована припрема за 

извођење бојевог гађања током које су 

увјежбаване основне технике из 

интервентног гађања и то: 

 држање оружја, 

 потезање, репетирање и 

нишањење, 

 ставови за гађање и 

 пуцање у кретању. 

 
Други дан је реализовано бојево гађање на 

стрелишту стрељачког клуба „Пантери“ 

Бијељина, гдје су полицијски службеници 

увјежбавали потезање пиштоља из 

футроле, репетирање и пуцање у мету 

један и више метака. 

Обуку су реализовали инспектори 

из Управе за полицијску обуку Веселко 

Вучић и Милан Балаћ. 
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Курс за противдиверзиону 

заштиту за полицијске 

службенике Управе за 

обезбјеђење личности и 

објеката 

 
У просторијама Управе за полицијску 

обуку, у организацији Одјељења за 

специјалистичку обуку, Јединица за 

стручну обуку, Управа за полицијску 

обуку и Управе за обезбјеђење личности и 

објекта, у току 2020. године, реализована 

су три курса „Курс за противдиверзиону 

заштиту за полицијске службенике 

Управе за обезбјеђење личности и 

објеката“.  

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 је похађало 30 полицијских 

службеника Управе за обезбјеђење 

личности и објеката, којима су тематске 

цјелине кроз теоријску и практичну 

наставу предочавали предавачи из Управе 

за обезбјеђење личности и објеката и 

Управе за полицијску подршку.   

Курс „Инструктoр 

вaтрeнe oбукe“ 

 
Дaнa 10. 8. 2020. у прoстoриjaмa Упрaвe зa 

пoлициjску oбуку зaпoчeo je курс 

„Инструктoр вaтрeнe oбукe“. Курс је 

организован за 9 припaдникa Jeдиницe 

жaндaрмeриje и трајао је до 21. 8. 2020. 

године. Инструктори на курсу били су 

инспeктoр зa пoлициjскo нaoружaњe сa 

нaстaвoм гaђaњa Вeсeлкo Вучић, Jeдиницa 

зa пoлициjску oбуку – Пoлициjскa 

aкaдeмиja и Брaнислaв Кoвaчeвић, 

Jeдиница жaндaрмeриje. 

 

Курс „Криминалистичке 

технике“ 

 
Дана 17. 8. 2020. године у просторијама 

Управе за полицијску обуку, почела је 
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реализација курса „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. 

 

Семинар 

„Супротстављање 

недозвољеној производњи 

и промету опојних дрога и 

ширењу крвно 

преносивих болести“ 

 
 У склопу провођења активности на 

реализацији Стратегије надзора над 

опојним дрогама и сузбијања злоупотребе 

опојних дрога у Републици Српској, те 

Оперативног плана за реализацију 

стратегије за 2020. годину, у просторијама 

Управе за полицијску обуку у периоду 26–

27. 8. 2020. реализован је семинар под 

називом „Супротстављање недoзвољеној 

производњи и промету опојних дрога и 

ширењу крвно преносивих болести“. 

Семинар је намијењен полицијским 

службеницима МУП-а Републике Српске 

с циљем да полазници детаљније усаврше 

своја знања, да примјеном полицијских 

овлаштења уз сарадњу и надзор 

тужилаштава и судова смање овај вид 

криминалитета. 

    Семинар реализује Служба министра у 

сарадњи са Управом за организовани и 

тешки криминалитет, кабинетом 

Директора полиције и Управом за 

полицијску обуку, Јединица за стручно 

усавршавање. 

 

Обука  „Незаконита 

производња опојних 

дрога“ 

 
У склопу провођења активности на 

реализацији Стратегије надзора над 

опојним дрогама и сузбијања злоупотребе 

опојних дрога у Републици Српској, те 

Оперативног плана за реализацију 

стратегије за 2020. годину, дана 4. 9. 2020. 

године у просторијама Управе за 

полицијску обуку реализује се обука под 

називом „Незаконита производња опојних 

дрога“. Обука је намијењена 
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запосленицима Министарства 

пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске (лугари 

и ловочувари)  с циљем да полазници 

детаљније усаврше своја знања у 

спречавању незаконите производње 

индијске конопље. 

 
Обуку реализује Служба министра у 

сарадњи са Управом за организовани и 

тешки криминалитет и Управом за 

полицијску обуку. 

 

Семинар 

„Криминалистички 

аспект друштвених 

мрежа“ 

 
Дана 10. 9. 2020. године у Управи за 

полицијску обуку је почео дводневни 

семинар „Криминалистички аспект 

друштвених мрежа“ намијењен 

полицијским службеницима Управе за 

обезбјеђење личности и објеката. 

Циљ семинара јесте оспособљавање 

полицијских службеника за 

криминалистички релевантно поступање 

по безбједносним инцидентима који се 

дешавају на друштвеним мрежама или су 

повезани са друштвеним мрежама, као и 

за коришћење друштвених мрежа као 

„отвореног извора“ за прикупљање 

криминалистички релевантних 

информација. 

Предавач на семинару је Александар 

Миладиновић. 
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Кадети ПА на свечаном 

дефилеу поводом Дана 

републике 

 

 
Припадници Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске учествовали су 

јуче у свечаном дефилеу поводом 9. 

јануара – Дана Републике Српске. 

У Свечаном дефилеу, испред Управе за 

полицијску обуку, учествовало је шест 

ешалона (од седмог до дванаестог) 

формираних од кадета 21. класе 

Полицијске академије и кадета 7. класе 

Полицијске академије за припаднике 

Специјалне антитерористичке јединице 

(укупно 296 кадета).

Кадети су били обучени у редовну 

униформу кадета Полицијске академије и 

били наоружани пушкама Таурус те 

аутоматским пушкама М92 и МО5Ц1. 

На челу ешалона су били команданти: 

Славко Радановић, Ана Панић, Младен 

Вуковић, Милан Балаћ, Драган 

Божичковић и Бојан Љољић. 

Ешалонима је координирао начелник 

класе Полицијске академије, главни 

инспектор Драган Ђурановић. 

 

Кадет Полицијске 

академије Бања Лука 

први допливао до часног 

крста у Бањој Луци 

 
Кадет XXI класе Полицијске академије 

Бања Лука Давид Комљеновић је први од 

33 учесника допливао до часног крста на 

богојављенском пливању у Бањој Луци 
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ове године. Заједно са њим пливало је још 

7 кадета XXI класе, пет кадета VII класе за 

припаднике Специјалне јединице 

полиције, те инспектор за полицијску 

обуку Управе. 

Кадети Полицијске академије Бања Лука 

већ седми пут учествују на Богојављеној 

литији и пливању за Часни крст у Бањој 

Луци. Ове године се за пливање пријавило 

преко тридесет кадета, од којих је за 

пливање у Бањој Луци жријебом изабрано 

13 кадета. Неколико кадета је пливало за 

Часни крст и у Источном Сарајеву, 

Приједору, те у другим општинама и 

градовима у Републици Српској.  

 
Такође, међу пливачима у Бањој Луци су 

ове године били и бивши кадети 
Полицијске академије, иначе полицијски 

службеници Министарства, а такође су и 

у другим мјестима међу пливачима били 

бивши кадети, полицијски службеници 

Министарства, а у Градишци и у Билећи 

су први до крста допливали управо бивши 

кадети Полицијске академије Бања Лука. 

 

 

Музејска поставка 

обогаћена новим 

експонатима 

 
Музеј Полиције Републике Српске 

богатији је за око стотину експоната које 

је поклонио професор Факултета 

безбједносних наука, проф. др Драгомир 

Јовичић. Професор Јовичић је у ранијем 

периоду у Министарству унутрашњих 

послова Републике Српске обављао 

високе дужности, укључујући и функцију 

министра унутрашњих послова. 

Начелник Управе, проф. др Миле 

Шикман, захвалио је професору Јовичићу 

чијом је донацијом стална музејска 

поставка коју чини око 750 експоната 

обогаћена новим експонатима. Начелник 

је истакао да се у музеју сакупљају и 

чувају предмети из прошлог и садашњег 

http://education.muprs.org/wp-content/uploads/2020/01/1.jpg
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рада полиције те је изразио задовољство 

што ће нови експонати показати дио 

историје полицијске дјелатности и бити 

доступни широј јавности. 

 
Међу донираним експонатима налазе се, 

између осталог, магнетофон „UHER“ за 

тајно снимање разговора и скидање 

стенограма важнијих сједница, средства 

извршења кривичних дјела, предајник 

уграђен у телефонску слушалицу, 

демагнетизер за брисање свих врста трака, 

релејни уређај, школске ручне бомбе, 

школска минско-експлозивна средства и 

многи други експонати који свједоче о 

историји полиције. 

 

Управу посјетили 

малишани из вртића 

 

 

Управа за полицијску обуку 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске  у оквиру 

манифестације „Дан отворених врата“ 

угостила је малишане из предшколске 

установе „Анђелак“. Они су се упознали 

са начином обуке полицијских 

службеника, са средствима за рад које 

полиција користи, научили су основна 

правила кретања учесника у саобраћају и 

погледали показну вјежбу са службеним 

псима коју су за њих припремили 

припадници Специјалне 

антитерористичке јединице 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске. 

 
Начелник Управе за полицијску обуку 

Миле Шикман је подсјетио да 

припадници Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске континуирано 

унапређују и развијају односе између 

полиције и заједнице, те осим чувања 

јавног реда и мира, штите личну и 

имовинску безбједност грађана. Том 

приликом нагласио је да је МУП једна од 

институција која ужива највише 

повјерења грађана. 
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Други о нама  

Инспекторица Ана 

Панић: Волим правила и 

ред 

 
Ана Панић (33), инспектор за 

специјалистичку обуку у Управи за 

полицијску обуку Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске, 

каже да се све више жена одлучује да 

постану припаднице МУП-а РС, а могу и 

да врло добро парирају мушким колегама. 

Њен пут МУП-у започео је 2005. године 

када је кренула у Високу школу 

унутрашњих послова, а четири године 

касније стекла је звање дипломирани 

правник унутрашњих послова. 

 
„Ја сам имала врло искључиву и јаку жељу 

да будем припадник МУП-а из разлога 

што волим правила, волим да се зна неки 

ред, а овдје се стриктно знају послови и 

задаци сваког појединца, односно 

полицијског службеника по линији рада, 

по хијерархији, субординацији, која је 

овдје јако изражајна. Са тим нисам имала 

никад проблем и волим да кроз свој посао, 

радећи га у служби грађана, на неки начин 

спроводимо ред и закон, да ли 

превенцијом или репресијом, потпуно је 

неважно, а све у циљу безбједности људи 

који живе на овим просторима“, 

испричала је Ана Панић, екипи Анадоли 

агенције (АА). 

Иако је имала високу стручну спрему, 

радни однос засновала је на мјесту са 

средњом стручном спремом, као 

полицијски службеник односно полицајац 

у полицијској станици опште 

надлежности. Између студирања и 

почетка рада Ана се удала и постала мајка 

двоје дјеце, а да би се прилагодила радном 

мјесту са средњом стручном спремом 

прошла је додатну обуку. 

 
„Лично нисам имала посебних проблема, 

ако се то могу назвати проблеми, јер је 

овај посао јако одговоран и озбиљан, а од 

нас самих зависи, као и свака друга 

професија, како ће то да изгледа. Како се 

ми поставимо и како схватамо и 

разумијевамо ствари тако зависи и та 

друга страна. Рецимо, могу се заиста 

похвалити у полицијској станици опште 
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надлежности радећи директно на улици са 

грађанима – нисам имала неких великих 

потешкоћа, јер сам наилазила на добру 

сарадњу са својим колегама“, рекла је она. 

Оно што јој није било довољно јасно, 

колеге су јој излазиле у сусрет, а сматра да 

то има везе и њеним личним наступом, 

понашањем и примјером, јер су и колеге 

знале да се могу ослонити на њу. 

 
Приликом посјете просторијама Управе за 

полицијску обуку, поред Аниних 

предавања, екипа АА имала је прилику да 

види и како изгледа увјежбавање 

стројевог корака. Иначе насмијана и 

ведра, за вријеме командовања Ана 

постаје потпуно озбиљна. Испричала је да 

је често људи питају да ли је строжа на 

послу или код куће. 

„Ја сам ја увијек, само зависи у датом 

моменту, како ће моја реакција да изгледа. 

Немам проблем уопште са хијерархијом и 

субординацијом која је присутна овдје у 

послу, али се мора за нијансу више 

показати на послу, односно мало се 

построжити да би ме колеге, а посебно 

кадети – људи који дођу немају искуства 

како функционише систем МУП-а, па 

морам оставити једну дозу мало више 

озбиљности него што то заправо ја јесам“, 

каже она и додаје да правила постоје и код 

куће, само мало блажа. 

Ради од 8 до 16 часова, сваки викенд јој је 

слободан, па добро може да уклопи своје 

обавезе и на адекватан начин да се 

посвети и породици и послу који се често 

сматра „мушким“. 

 
„Као и свака друга професија предности и 

недостаци су свакако присутни. Од нас 

самих зависи како ми ствари постављамо, 

шта нам је приоритет у животу. Мени су 

свакако то моја породица, супруг и дјеца. 

То стављам изнад свега. Срећа је, могу 

слободно то тако да кажем, да сам 

припрадник МУП-а и да као мајка и жена 

радим полицијске послове у овој Управи“, 

каже она. 

Појаснила је да постоје различите линије 

рада у МУП-у, односно оперативне 

управе које захтјевају пуно више 

ангажовања. Навела је примјер мјеста са 

средњом стручном спремом гдје 

припадници МУП-а нису толико 

слободни и чак не знају које им је радно 

вријеме. Према њеним ријечима, „највише 

је до нас самих како ће то укупно 

изгледати, шта су нам заправо приоритети 

у животу, како ми то слажемо сами за 

себе“. 



ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

                                                                                                                    

 

15 

 

 
Каже да је један од начина пријема у МУП 

свакако обука на Полицијској академији 

гдје се сваке године јавља велики број 

цивила заинтересованих да да се оспособе 

и обуче за рад на мјестима полицијских 

службеника. 

„Велика је заинтересованост, из године у 

годину све већа, жена, односно дјевојака, 

а поред услова општих и посебних које 

свакако морају да испуне да би уопште 

могли да конкуришу на полицијску обуку 

један од захтјева или препорука је свакако 

да то буде првенствено њихова воља и 

жеља да раде посао, који је можда мало 

више специфичан у односу на неке друге 

професије, да ми својим примјером дајемо 

допринос да то све изгледа мало 

озбиљније, да дижемо углед МУП-а на 

мало већи ниво тако што нећемо имати 

проблем да изнад себе имамо 

руководиоце“, каже Ана Панић. 

Она ову професију не препоручује онима 

који имају проблем са ауторитетом, као ни 

онима који имају проблем да када обуку 

униформу, изађу на улицу са жељом да то 

прикажу на најбољи начин од начина 

ношења, понашања, личног примјера, јер 

су то основе, а каснији посао је 

захтјевнији и конкретнији. 

„Наравно да жене по свим линијама рада 

могу врло добро да парирају колегама 

мушког пола“, додала је она. 

Кадети XXI и VII класе 

Полицијске академије 

почели стручно 

оспособљавње – 

приправнички рад 

 
Дана 1. 4. 2020. године за кадете XXI класе 

Полицијске академије Бања Лука и кадете 

VII за припаднике Специјалне 

антитерористичке јединице почела је 

друга фаза полицијске обуке, стручно 

оспособљавање – приправнички рад. 

Стручно оспособљавање – приправнички 

рад се реализује у организационим 

јединицама Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске током 6 

мјесеци и траје 120 радних дана или 960 

радних часова. 

Циљ стручног оспособљавања кадета-

приправника је оспособљавање за 

компетентно обављање полицијских 

послова у складу са законима и другим 

прописима и актима Републике Српске и 

БиХ, као и са међународним уговорима и 

конвенцијама које су усвојиле Република 

Српска и БиХ и са стандардима 

полицијског поступања. 

Задатак је да кадет-приправник по 

завршетку обуке буде оспособљен за рад 

на безбjедносном сектору, рад полиције у 
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локалној заједници, рад на одржавању 

јавног реда и мира и обезбјеђења, рад на 

пословима сузбијања криминалитета, 

примјену полицијских овлашћења у 

складу са законом и контролу и 

регулисање саобраћаја. 

 
За вријеме праксе, кадети стручно 

оспособљавање – приправнички рад 

обављају у оквиру следећих служби у 

унутрашњим организационим јединицама 

полицијских управа: 

- Послови дежурне службе – 2 седмице, 

- Позорничка и патролна дјелатност на 

безбједносном сектору – 13 седмица, 

- Контрола и регулисање саобраћаја – 5 

седмица, 

- Послови сузбијања криминалитета – 2 

седмице, 

- Управно-правни послови – 2 седмице. 

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, кадети-приправници 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. 

У току ове фазе, ментори координатори и 

полицајци ментори у полицијским 

управама ће оцијенити практично 

поступање кадета-приправника током 

стручног оспособљавања. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

                                                                                                                    

 

17 

 

Сви капацитети МУП-а 

РС у борби против вируса 

COVID -19 

 
Министар унутрашњих послова 

Републике Српске Драган Лукач истакао 

је да је Министарство унутрашњих 

послова ставило у функцију све своје 

капацитете с циљем контроле и сузбијања 

ширења вируса корона, нагласивши да су 

ангажовани и полазници Полицијске 

академије који ће бити испомоћ у 

полицијским станицама с циљем 

одрађивања приправничког стажа у 

ванредним околностима. 

- Полазници Академије у наредних шест 

мјесеци биће испомоћ у нашим 

полицијским станицама и истовремено 

одрађивати приправнички стаж како би 

постали пуноправни припадници МУП-а 

и овлашћена службена лица – рекао је 

Лукач у интервјуу Срни. 

Он је оцијенио да ће тај ангажман за 

полазнике Академије бити велико 

искуство јер ће полицијски посао учити у 

ванредним околностима и нагласио да је 

увјерен да се тако кале прави полицајци. 

Лукач је поручио свим грађанима 

Републике Српске да је МУП с циљем 

сузбијања вируса корона ангажовао све 

своје капацитете, те да у сваком, па и 

материјално-техничком погледу, имају 

помоћ и подршку Владе. 

- Циљ је да помогнемо свим грађанима 

Републике Српске да ово ванредно стање 

што прије превазиђемо и побиједимо. То 

можемо да урадимо само заједно и 

поштујући сва правила надлежних 

институција. У том смјеру, позивам 

грађане да поштују све постојеће мјере, 

остану код куће и не преносе вирус да би 

га што прије побиједили – нагласио је 

Лукач. 

Он је у интервјуу Срни рекао да је МУП 

под оптерећењем због актуелне ситуације, 

увођења полицијског часа, контрола 

људи, карантина и граничних прелаза, али 

да има довољно ресурса и капацитета да 

испуњава задатке и бројне послове за које 

је задужен. 

- Сигуран сам да смо, када је ријеч о 

контроли ширења вируса, заједнички 

успјели да успоримо његово масовно 

ширење и тако спријечимо колапс нашег 

здравственог, па и економског система – 

истакао је Лукач. 

Он је рекао да је Републички штаб за 

ванредне ситуације од почетка доносио 

мјере које су допринијеле да се ситуација 

у вези са вирусом одржи под контролом. 

- Полицијски час и ограничење кретања се 

углавном поштују, али и даље имамо 

неодговорне појединце који то намјерно 

крше и угрожавају свој и животе других, а 

што је криминално понашање. Сви који то 

раде биће санкционисани и зато их 

позивам да поштују мјере, носе заштитне 

маске и рукавице, те држе одстојање да не 

дође до ширења вируса – указао је 

министар унутрашњих послова Српске. 

 Он је рекао да МУП користи техничке 

ресурсе и законске могућности када је 
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ријеч о појединцима који крше правила 

кућне и друге изолације. 

- Ако неко лице, кршећи постојеће мјере, 

угрози и доведе друго лице у опасност или 

буде представљало опасност за јавно 

здравље људи, онда оно мора бити 

пронађено и кажњено, те стављено под 

надзор – појаснио је Лукач. 

Говорећи о обиљежавању 4. априла – Дана 

полиције Српске, министар Лукач је рекао 

да Дан полиције Српске и 28 година од 

оснивања МУП-а, због ванредних 

околности неће бити обиљежени свечано 

као раније, већ скромно и уз поштовање 

свих правила Републичког штаба за 

ванредне ситуације. 

- Предвиђено је полагање вијенаца код 

споменика нашим погинулим 

припадницима у протеклом рату, као и 

служење парастоса. Свакако, користим 

ову прилику да свим припадницима МУП-

а честитам Дан полиције – рекао је Лукач 

и додао да ће бити пролонгирано раније 

планирано отварање спортских центара, 

стрелишта и различитих полигона за 

обуку у Центру за обуку МУП-а у 

Залужанима код Бањалуке. 

Он је нагласио да МУП успјешно ради на 

свим задацима који су му повјерени, 

посебно када је ријеч о чувању јавног реда 

и мира, борбе са организованим 

криминалом и свим облицима тешког 

криминалитета. 

- У томе смо у протеклој години имали 

веома добре и запажене резултате, и веома 

је битно да смо одржали безбједност на 

територији Српске. Добили смо и у 

потпуности позитивно мишљење Главне 

службе за ревизију, што је сатисфакција 

цијелом МУП-у да смо били успјешни у 

протеклој години – истакао је Лукач. 

Говорећи о мигрантској кризи у БиХ и 

региону, Лукач је изразио наду да ће борба 

са нелегалним миграцијама бити и даље 

успјешна, захваљујући ставу Српске да на 

њеној територији нема успостављања 

кампова за мигранте и њиховог 

задржавања. 

- Добрим радом МУП-а и сарадњом са 

становништвом успјели смо на том плану 

да очувамо јавни ред и мир, безбједност и 

имовину људи – констатовао је Лукач. 

Он је истакао да је након појаве корона 

вируса увелико смањен прилив миграната 

на територију БиХ, као и свих балканских 

земаља. 

- Очито да се границе балканских земаља, 

због вируса, сада контролишу у 

потпуности. Стање је сада, у вези са 

нелегалним мигрантима, подношљиво и 

под контролом, иако још има случајева 

преласка границе. Како год, припадници 

МУП-а заједно са Граничном полицијом 

БиХ спречавају њихов улазак у БиХ. 

Мигранте, који се у доста мањем броју 

појављују у Српској, наша полиција 

ставља под контролу и предаје 

надлежнима спречавајући њихово 

кретање и преношење вируса с којим би 

неко од њих могао бити заражен – 

нагласио је у интервјуу Срни министар 

унутрашњих послова Републике Српске 

Драган Лукач. 

 

Кадети Полицијске 

академије учествовали у 

акцији добровољног 

даривања крви 
Поводом 4. априла – Дана полиције 

Републике Српске, кадети су се одазвали 

традиционалној акцији добровољног 
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давања крви приликом чега је дио кадета 

који су почетком априла почели стручно 

оспособљавање – приправнички рад по 

полицијским управама учествовао у 

акцији добровољног давања крви са 

полицијским службеницима 

Министарства. 

 
Због апела Завода за трансфузијску 

медицину Републике Српске за потребом 

додатне количине крви, припадници 

Министарства су крајем априла 

учествовали у акцији добровољног 

давања крви. 

Свеукупно је током  априла и почетком 

маја ове године, у акцијама добровољног 

давања крви преко 80 кадета дало крв. 

 
 

Кадет Полицијске 

академије “Херој града“ 

Котор Вароша 
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Немања Пејаковић, кадет XXI класе 

Полицијске академије Бања Лука, дана  9. 

7. 2020. године добио је плакету „Херој 

града“ у Котор Варошу. 

Плакету је на Конференцији младих 

додијелило Удружење младих „Херој“ 

који на овај начин афирмишу младе из 

различитих области у општини. Кадет 

Немања Пејаковић је плакету добио за 

хуманост, односно за „велики допринос 

статусу омладине и истицање у 

омладинским активностима пласирајући 

општину међу најуспјешније“. 

Немања Пејаковић je прошле године 

спасио живот жени која је испала из 

комбија. Тада је за портал „Мој Котор 

Варош“ изјавио: „Испред мене се кретао 

комби и у тренутку је из њега испала жена 

која је одмах изгубила свијест. Зауставио 

сам аутомобил, укључио четири жмигавца 

и дотрчао до комбија. Нашао сам воду и 

полио је по лицу, а потом отрчао до једне 

куће и донио шећер, послије чега је жена 

брзо повратила свијест“. Када је видио да 

је стање много боље, позвао је Хитну 

помоћ, која је брзо стигла и указала 

медицинску помоћ жени. Прва процјена 

љекара је да је несрећна жена имала напад 

гушења и да је због тога повукла ручицу 

од врата комбија како би дошла до 

ваздуха, али је у том тренутку испала. 

Пејаковићу ово није било прво спасавање 

унесрећених и повријеђених. Прије тог 

догађаја је спасио живот дјечака који се 

оклизнуо и пао у базен. Видјевши да је 

дјечак од страха почео да тоне и зове у 

помоћ, одмах је скочио у базен, дошао до 

дјечака, те му помогао да се извуче из 

воде. Племенитост, храброст и хуманост 

кадета који се тренутно налази на 

стручном оспособљавању – 

приправничком раду у Полицијској 

станици Котор Варош је препозната од 

стране Удружења младих који су 

одлучили да му због наведеног ове године, 

поводом дана општине, додијеле плакету.

Иначе, потребно је истаћи и да је Немања 

Пејаковић и спортиста у Котор Вароши, а 

отац му је дугогодишњи полицијски 

службеник Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске, те ако додамо 

и да му је брат конкурисао ове године за 

Полицијску академију, потврђује се да 

„ивер не пада далеко од стабла“. 

Кадет Полицијске 

академије учествовао у 

спасавању лица 
Заједно са полицијским службеницима 

Полицијске станице Дервента, дана 15. 7. 

2020. године, у спречавању лица да 

изврши самоубиство вјешањем, 

учествовао је и кадет XXI класе 

Полицијске академије Бања Лука Марко 
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Ковачевић који у полицијској станици 

тренутно обавља стручно оспособљавање 

– приправнички рад. 

 
Наиме, Полицијској станици Дервента је 

око 22.35 часова дана 15. 7. 2020. године, 

пријављено да се из стана удаљило лице 

иницијала Д. Ј. те да је изјавило да се више 

неће враћати. Одмах по пријави, 

полицијски службеници, међу којима је 

био и кадет, кренули су у обилазак терена 

у циљу проналаска наведеног лица. 

Непосредно након наведеног Полицијска 

станица Дервента је запримила анонимну 

пријаву да је у Улици 1. маја у Дервенти 

уочено наведено лице и да у руци има 

конопац, те да највјероватније има 

намјеру да се самоповриједи. 

Полицијски службеници су се одмах 

упутили на наведену локацију приликом 

чега су уочили наведено лице на стаблу, 

након чега су му опрезно пришли, 

задржали га рукама у положају да се не 

може намјерно ослободити од гране за 

коју се држало, те ослободили крај 

конопца који је био везан око врата, а 

затим га безбједно спустили на тло. 

Наведени примјер, заједно са 

проглашењем нашег кадета за „Хероја 

Котор Вароша“, као и са другим 

примјерима, указује да су кадети који се 

налазе на стручном оспособљавању – 

приправничком раду озбиљно приступили 

овој фази полицијске обуке, те да и колеге 

и грађани у њих могу да имају повјерење. 

 

Учешће кадета на 

обиљежавању Дана 

српског јединства, 

слободе и националне 

заставе 

 

Дана 15. 9. 2020. године у Бањој Луци 

обиљежен је Дан српског јединства, 

слободе и националне заставе низом 

активности код којих је одржана и свечана 

академија у Бањој Луци. 

У обиљежавању Дана српског јединства, 

слободе и националне заставе 

учествовали су  и кадети XXI и VII класе 

Полицијске академије Бања Лука, заједно 

са другим припадницима Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске. 
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Промоција кадета 21. 

класе Полицијске 

академије и 7. класе за 

припаднике Специјалне 

антитерористичке 

јединице 

 
Дана 6. 10. 2020. године у Центру за обуку 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске у Залужанима одржана 

је свечана промоција 325 кадета 21. класе 

Полицијске академије и 7. класе за 

припаднике Специјалне 

антитерористичке јединице (САЈ). 

Промоцијом кадета, Министарство 

унутрашњих послова Републике Српске 

богатије је за 325 младих и обучених 

полицијских службеника. 

Обука је реализована у складу са 

Наставним планом и програмом 

„Полицијска обука и стручно 

оспособљавање кадета Полицијске 

академије“ број С/М-611.1-9/19 од 9. 9. 

2019. године кроз двије фазе. 

Прва фаза полицијске обуке реализована 

је у Јединици за полицијску обуку – 

Полицијској академији у периоду од 30. 9. 

2019. године до 11. 3. 2020. године током 

23 радне седмице. 

Друга фаза обуке реализована је у периоду 

од 1. 4. до 30. 10. 2020. године  у 

полицијским управама Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске 

током 120 радних дана или 960 радних 

сати. 

Кадети су током обуке показали изузетну 

озбиљност и упорност у стицању знања и 

вјештина, те се надамо да ће савјесно и 

професионално одговорити свим 

изазовима који им предстоје у обављању 

полицијских послова.

 
Свечаности поводом промоције кадета су 

присуствовали и министар унутрашњих 

послова Републике Српске Драган Лукач, 

предсједник Републике Српске Жељка 

Цвијановић, премијер Републике Српске 

Радован Вишковић, српски члан 

Предсједништва БиХ Милорад Додик и 

директор полиције Републике Српске 

Синиша Кострешевић. 
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Одлуком министра, за постигнуте 

резултате у учењу и владању, похваљени 

су и награђени: 

-Први у рангу – Алекса Ђурић, са 

просјечном оцјеном 5,00, 

-Други у рангу – Јовица Остојић, са 

просјечном оцјеном 5,00, 

-Трећи у рангу – Слободан Ђукановић, са 

просјечном оцјеном 4,94. 

        Најбољи кадети су добили ручни сат 

са посветом и похвалу министра. 

       Свечаност у Центру за обуку у 

Залужанима је увеличао својим наступом 

и полицијски оркестар министарства 

унутрашњих послова Републике Српске. 

 

Хуманитарни базар 

Дана 31. 10. 2020. године на платоу испред 

ОШ Свети Сава на Лаушу у Бањој Луци 

одржан је први хуманитарни базар за 

лијечење дјевојчица из Републике Србије, 

Лане и Миње. Овај хумани догађај 

организовала је неформална група жена из 

Бања Луке међу којима су и раднице 

Управе за полицијску обуку, др Николина 

Грбић Павловић и Силвана Малешевић. 

На базару су се по симболичним цијенама 

могле купити различите ствари: 

гардероба, играчке, књиге, накит, колачи, 

слаткиши и друго,  што је прикупљено 

донацијама добрих и плементих грађана 

Бање Луке. Дубоко се саосјећајући са 

свим грађанима Републике Србије који 

мјесецима прикупљају новац за лијечење 

дјеце обољеле од мишићне атрофије тип 1 

за чији лијек је потребно невјероватних 

2.400,000$ по дјетету, овај базар 

представља први догађај у Републици 

Српској организован у ову сврху. 

 
 Знати да постоји лијек за болест дјетета, а 

да нисте у могућности да га свом дјетету 

приуштите, не може никога оставити 

имуним. С обзиром на то да је у 

међувремену, док је организација базара 

трајала, новац за дјевојчицу Лану 

прикуљен, новац са овог базара je уплаћен 

за лијечење дјевојчице Миње. 

 
Организација хуманитарних базара се 

наставила кроз читаву Републику Српску 

у наредних пар мјесеци, те се прикупила 

новчана помоћ преко 200.000,00КМ. 

Хуманитарни рад у организацији радника 

Управе за полицијску обуку наставља се и 

у наредном периоду. 
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Потписани уговори са 

полазницима XXII класе 

Полицијске академије и 

VIII класе за припаднике 

САЈ-а 

 
Министарство унутрашњих послова 

Републике Српске данас је, у присуству 

највиших званичника Српске, озваничило 

у Центру за обуку у Залужанима код 

Бањалуке почетак обуке 22. класе 

Полицијске академије и осме класе за 

припаднике Специјалне 

антитерористичке јединице, 

потписивањем уговора са 350 нових 

кадета. 

Овом догађају присуствовали су 

предсједница Републике Српске Жељка 

Цвијановић, премијер Српске Радован 

Вишковић, министар унутрашњих 

послова Републике Српске Драган Лукач, 

директор Полиције Српске Синиша 

Кострешевић и други. Предсједница 

Цвијановић се обратила кадетима и 

пожељела им успјех у школовању и да 

након школовања постану припадници 

МУП-а који ће штитити безбједност 

Српске и њених грађана, те уставни 

поредак. 

 
„Ово је велики дан за Републику Српску 

која је важна за наше животе и 

безбједност. Наравно, то зависи од 

ефикасности МУП-а. Република Српска 

има озбиљну полицију, а јачајући је и 

стварајући претпоставке за бољи рад и 

школовање припадника МУП-а, јачамо и 

Српску. На овај Центар за обуку можемо 

бити поносни јер су услови школовања у 

њему на високом нивоу“, рекла је 

предсједница Цвијановић. 

Премијер Вишковић је поручио кадетима 

да су већ постигли успјех тиме што је њих 

350 одабрано од 1.700 кандидата. 

 
„Желим вам да уђете у строј МУП-а и да 

никада не обрукате ову униформу. 

Изабрали сте частан посао“, поручио је 

премијер Вишковић. 

Он је рекао да је очување безбједности 

грађана и Републике Српске важно и 

пожелио кадетима да се током школовања 

успјешно изборе и са свим актуелним 
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изазовима као што су епидемија вируса 

корона, мигрантска криза и слично. 

Министар Лукач је истакао да је у нове 

објекте за школовање и нове садржаје у 

Центру за обуку у Залужанима уложено 

око 4,5 милиона КМ, те да је њихова 

основна намјена образовање квалитетног 

кадра за Министарство. 

„Желимо да направимо праве полицајце 

који ће се бринути за безбједност Српске 

и њених грађана“, нагласио је Лукач. 

Министар је такође поручио да су од 1.700 

кандидата изабрани најбољи. 

 

Други о нама: Божана на 

Полицијској академији – 

Борац у срцу, надам се 

брзом повратку 

 
Женски рукометни клуб Борац у наредном 

периоду неће моћи рачунати на капитена 

екипе, Божану Ћутковић. 

Сјајна Бањалучанка и једна од 

најзаслужнијих што је Борац данас ту гдје 

јесте, у врху бх. рукомета, недавно се 

уписала на Полицијску академију у 

Бањалуци, те у наредних шест мјесеци 

неће бити могућности да иде на тренинге, 

најприје због лоше епидемиолошке 

ситуације у БиХ. 

„Поносна сам што сам изабрана међу 

1.500 кандидата. Све ово је још увијек за 

мене ново и још сам у фази привикавања 

иако ми ред, рад и дисциплина нису 

страни. Сигурно да је нада постојала, као 

и одрицања и залагања за припреме за 

пријемни испит. Због ситуације која влада 

због вируса корона тренутно нисам у 

могућности да дам свој допринос за клуб 

што ми јако тешко пада, јер је Борац клуб 

у којем је све почело, клуб који се заснива 

на љубави и поштовању и свакако клуб у 

којем је моје срце“, каже за „Независне“ 

Божана и додаје: 

„Сигурно да ће ово бити јако тежак 

период за мене, али надам се да ће се 

ситуација са корона вирусом смирити те 

да ћу се што прије вратити на паркет са 

својим ‘осицама’“ . 

 

Преко 200 кадета 

Полицијске академије 

добровољно даровало крв 

у Заводу за трансфузијску 

медицину 

 
Министар унутрашњих послова 

Републике Српске Драган Лукач и 

директoр Полиције Републике Српске 

Синиша Кострешевић посјетили су данас 
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кадете Полицијске академије који су 

учествовали у традиционалној акцији 

добровољног даривања крви у Заводу за 

трансфузијску медицину у Бањалуци. 

Акција се организовала поводом Крсне 

славе Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске Светог Архангела 

Михаила, а позиву да учествују у овом 

хуманом чину одазвало се више од 200 

кадета.  Министар Лукач је нагласио да је 

ово четврти пут ове године да су се 

припадници Министарства унутрашњих 

послова  Републике Српске одазвали 

позиву Завода за трансфузијску медицину 

да попуне залихе крви које су на 

минимуму. 

 
„Овај пут акцији су се одазвали наши 

кадети, који су недавно започели своје 

школовање на Полицијској академији. 

Више од 200 младих људи се одмах 

одазвало позиву, што доказује на наши 

припадници нису обукли униформу само 

да би проводили полицијске послове, 

одржавали јавни ред и мир и борили се 

против криминала, већ и да би 

учествовали у хуманим акцијама, а ово је 

сигурно једна од најхуманијих“, рекао је 

министар Лукач. 

Директор Завода за трансфузијску 

медицину Гордана Гузијан истакла је да је 

ова акција Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске значајна, јер се 

у посљедње три седмице, од када се 

повећао број обољелих од корона вируса, 

нагло смањио број добровољних 

давалаца. 

„Многе акције планиране на теренима су 

отказане због епидемиолошке ситуације, 

тако да у посљедње вријеме радимо са 

знатно смањеним залихама крви. Надамо 

се да ћемо оваквим акцијама успјети да 

попунимо резерве да би Универзитетски 

клинички центар могао нормално да 

функционише. Велики број припадника 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске је долазио даривати крв 

и самоиницијативно“, навела је 

Гузијанова. 

Кадет Осме класе Специјалне 

антитерористичке јединице 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске Стефан Ковачевић 

данас је четврти пут даривао крв. 

„Драго ми је што сам се одазвао овом 

позиву и што моје мало некоме може да 

значи много“, поручио је Ковачевић. 

 

МУП Српске највише у 

БиХ доприноси борби 

против корупције 

 
Министарство унутрашњих послова 

Републике Српске системски ради на 

борби против корупције, а статистички 

подаци показују да је у БиХ највише 
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допринијело тој борби, поручио је 

министар унутрашњих послова Републике 

Српске Драган Лукач након одржаног 

округлог стола на тему „Унапређење и 

развој системског одговора МУП-а 

Српске на појаву корупције“ у 

просторијама Управе за полицијску обуку 

у Бањалуци. 

Министарство унутрашњих послова 

Републике Српске поднијело  је у текућој 

години 208 извјештаја против 288 лица 

која су починила различита коруптивна 

дјела, чиме је причињена штета већа од 

12,5 милиона КМ.  Министар Лукач је 

навео да су међу коруптивним дјелима 

највише заступљена злоупотреба 

овлаштења, од пословних превара до 

примања мита, а осумњичени су 

прибавили себи или другима са којима су 

сарађивали противправну имовинску 

корист од 13,5 милиона КМ. 

„Те цифре говоре да је ријеч о 

коруптивним дјелима која прати велика 

штета нашим институцијама, грађанима, 

али и самој Републици Српској“, рекао је 

министар Лукач. 

 
Министар Лукач је истакао  да се 

Министарство унутрашњих послова 

Републике Српске на првом мјесту бори 

против корупције у сопственим редовима, 

наводећи да је у текућој години против 

полицијских службеника покренуто више 

поступака, те да су против 10 припадника 

МУП-а поднесени извјештаји о учињеним 

коруптивним дјелима. 

„Један од видова како да се системски 

боримо против корупције нпр. у 

саобраћајној полицији је увођење 

савремених радара на које полицајац не 

може да утиче, не може да преговара са 

лицем које треба да буде кажњено и тако 

не може да прими мито. Као што и сами 

знате, провели смо више акција у којима 

смо ухапсили наше припаднике због 

почињених дјела корупције. Ми на тај 

начин морамо да чистимо наше редове. 

Корупција је нешто што урушава сваки 

систем и нико није имун на то“, поручио 

је министар Лукач учесницима округлог 

стола. Округли сто организован је 

поводом 9. Децембра, Међународног дана 

борбе против корупције. 

 

Хуманост кадета 

Полицијске академије у 

Бањој Луци 
 

 
Кадети Полицијске академије још једном 

су показали да је веома важна особина 

сваког човјека, а самим тим и будућег 

чувара безбједности грађана – хуманост. 
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Тако су кадети одлучили да се придруже 

великој хуманитарној акцији која се у 

посљедњих мјесец дана одвијала у преко 

30 општина Републике Српске гдје се 

нскупљао новац за лијечење дјевојчице 

Миње Матић из Републике Србије, за чије 

лијечење је потребно 2,4 милиона долара. 

Том приликом кадети су скупили 640 евра 

који су уплаћени за лијечење ове 

дјевојчице. Новац је уплаћен у вријеме 

посљедњих апела родитеља да је потребно 

још јако мало новца да њихова кћерка 

стигне до свог циља. 

Овим путем позивамо све грађане да буду 

и даље хумани, јер наше мало збиља 

некоме значи много. 
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