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У В П Д

Шта је рад пплиције у заједници
Ппстпји мнпгп дефиниција рада пплиције заједници, али пнп щтп им је заједнишкп је
закљушак да рад пплиције у заједници представља партнерствп између пплиције и грађана у
циљу упшаваоа и рјещаваоа безбједнпсних прпблема у заједници.
Рад пплиције у заједници има два аспекта. С једне стране, пн представља филпзпфију
рада цијеле пплиције, оен став према сампј себи и улпзи кпју има у друщтву. С друге стране,
рад пплиције у заједници је скуп мнпгпбрпјних пперативних мјера и радои кпје се
предузимају у циљу ппбпљщаоа безбједнпсти, ппвећаоа псјећаја безбједнпсти и ппвјереоа
између грађана и пплиције.

Пснпвни аспекти рада пплиције у заједници
Тежоа пплиције да буде „сервис грађана“ се најјасније види крпз рад пплиције у
заједници. У пвпм смислу, рад пплиције у заједници је активнпст кпју треба да спрпвпде сви
службеници кпји раде у пплицији. Једним мпдерним нашинпм рада, интегрисаним у
друщтвп, грађанима се мпже пружити квалитетна услуга кпја ће резултирати ппвећаоем,
какп пбјективне, такп и субјективне безбједнпсти, те дппринијети ппвећаоу ппвјереоа кпје
грађани имају у пплицију и државу уппщте. Рад пплиције у заједници је став кпји се мпра
прпјектпвати не самп изван пплиције, негп и унутар саме прганизације јер принципи на
кпјима се заснива рад пплиције у заједници: ппвјереое, кпнтакт, сарадоа, тимски рад и
птвпренпст, мпрају првп заживјети унутар саме пплиције, да би се мпгли прпјектпвати према
ваоским партнерима.

Кпнкретне мјере и активнпсти ппл иције у заједници
Ппред филпзпфије кпју сви заппслени у пплицији треба да усвпје, ппстпје мнпгп
пперативних мјера кпје се предузимају у пквиру рада пплиције у заједници. Неке пд оих су:
- прпактиван и превентиван рад пплиције;
- птвпрени, стални и планирани кпнтакти и кпмуникација са грађанима;
- рад ппсебнп псппспбљених пплицајаца у урбаним зпнама у кпјима тпкпм дужег
временскпг перипда сарађују са грађанима, институцијама, привредницима и другим
субјектима;
- упшаваое прпблема кпји представљају пријетоу за грађане и рад на оихпвпм
дугптрајнпм рјещаваоу или ублажаваоу.

5
________________________________________________________________________________________________________________________

Пснпвни циљеви рада пплиције у заједници су:
 изградоа ппвјереоа;
 унапређеое лишнпг псјећаја безбједнпсти;
 унапређеое ппщте безбједнпсти.
Реализација пвих циљева услиједиће дјелпваоем у шетири радне пбласти РПЗ:
 кпнтакт – присутнпст;
 сарадоа – тимски рад;
 превенција;
 птвпренпст – пднпси с јавнпщћу.

Защтп се бавити радпм пплиције у заједници
Једна пд пснпвних људских пптреба је пптреба за безбједнпщћу. У мпдернпм
друщтву држава је на себе преузела дужнпст да свпјим грађанима пружи безбједнпст, а
пплиција је најважнији субјект кпјим у ту сврху држава распплаже. Нашин на кпји се пплиција
пднпси према грађанима псликава и пднпс кпји сама држава има према свпјим грађанима.
Држава, а пплиција прије свих, ппред пбјективне слике безбједнпсти кпја се дпбије
ппређеоем разних статистишких ппдатака, мпра да впди рашуна п лишнпм псјећају
безбједнпсти свакпг ппјединца. Да ли сматрају да се прпблеми кпји их пптерећују узимају у
пбзир и рјещавају? Да ли се грађани псјећају кап партнери и кприсници услуга, или кап
пбјекти над кпјима пплиција спрпвпди мјере и радое кпје је сама испланирала?
Анализираоем наведених питаоа дпћи ћемп дп закљушка да ппстпји мнпщтвп
прпблема кпји ппгађају грађане а кпји не мпгу бити ријещени акп пплиција, или билп кпја
друга служба, дјелује сама. Пптребан је мултидисциплинаран приступ јер упшаваое и
рјещаваое већине прпблема захтјева заједнишкп дјелпваое ппщтинских пргана и
инспекција, медицинских служби, пбразпвних устанпва, привредних друщтава, невладиних
прганизација, удружеоа грађана и мнпгих других. Рјещаваоем прпблема кпје су грађани
преппзнали, предпшили и у шијем су рјещаваоу ушествпвали истински се демпнстрира
намјера пплиције да буде сервис грађана и на тај нашин се ппјашава ппвјереое грађана у
пплицију и, индиректнп, у државу. Такпђе, сппзнаја грађана да мпгу утицати на рјещаваое
безбједнпсних прпблема заједнице, има пгрпман утицај на лишни псјећај безбједнпсти, щтп
је предуслпв за квалитетан живпт.
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I ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗПВАНИХ
ППСТИГНУТИХ РЕЗУЛТАТА У
ППЛИЦИЈЕ
У
ЗАЈЕДНИЦИ
СРПСКПЈ

АКТИВНПСТИ И
ПБЛАСТИ РАДА
У
РЕПУБЛИЦИ

Дпсадащое активнпсти
Реализација пснпвних нашела рада пплиције у заједници на ппдрушју Републике
Српске заппшела је 2002. гпдине, у сарадои са ИПТФ, да би у 2004. и 2005. гпдини, на
иницијативу ЕУПМ, реализпвани прпјекти “Рад пплиције у заједници” и “Јашаое сппспбнпсти
лпкалне пплиције у ппгледу сигурнпсти ппвратника”. Сарадоа са међунарпдним
представницима настављена је крпз пилпт-прпјекат „Рад пплиције у заједници и безбједнпст
заједнице“ кпји је пд септембра 2003. гпдине па дп краја нпвембра 2005. гпдине, на
партнерским пснпвама са представницима лпкалне заједнице и уз ппдрщку Пдјељеоа за
међунарпдни развпј британске владе (ДФИД), успјещнп прпведен на ппдрушју ппщтине
Приједпр.
Представници МУП РС ушествпвали су и у изради „Старетегије за рад пплициије у
заједници у БиХ“, а дали су свпј дппринпс у прпвпђеоу стратещких нашела кап шланпви Тима
за имплементацију „Стратегије за рад пплиције у заједници у БиХ“. Наиме, пплпвинпм 2006.
гпдине именпвана је радна група за израду нацрта “Стратегије за рад пплиције у заједници у
БиХ”, кпја је у нпвембру исте гпдине успјещнп пкпншала ппменуту активнпст, а 27.07.2007.
гпдине Вијеће министара БиХ званишнп је усвпјилп пвај дпкумент, да би у јануару 2008.
гпдине дпнијелп Пдлуку п именпваоу раднпг тима за имплементацију "Стратегије за рад
пплиције у заједници у БиХ“, шији је мандат трајап дп краја 2010. гпдине.
Пд 2007. гпдине МУП РС успјещнп сарађује са Швајцарскпм агенцијпм за развпј и
сарадоу (СДЦ), уз шију је ппмпћ квалитетнп реализпван низ едукативних и практишних
активнпсти. Планиране активнпсти са СДЦ прецизиране су Сппразумпм „Рад пплиције у
заједници у Бпсни и Херцегпвини“, кпји је Швајцарска агенција за развпј и сарадоу
пптписала са свим пплицијским агенцијама у БиХ, за перипд пд 2007. па дп краја 2010.
гпдине. На пснпву тпг дпкумента услиједила је реализација брпјних стратещких нашела, а
успјещнп су прпведени и разлишити семинари за вищи и средои рукпвпдни кадар МУП РС.
Тпкпм 2008. гпдине, ппщтина Дпбпј је изабрана за референтни град у РС у пбласти рада
пплиције у заједници, па је недугп пптпм изврщена едукација рукпвпдилаца, впђа сектпра,
кап и три пплицајца за рад пплиције у заједници, из пбласти РПЗ и маркетинга безбједнпсти.
Тпкпм 2009. и 2010. гпдине настављена је сарадоа са СДЦ, такп да је пплпвинпм 2010.
гпдине пкпншан пбиман курс „Трансакципна анализа“, кпји су у наведенпм перипду
ппхађали сви пвлащтени радници МУП РС и щалтерски службеници, кпји су свакпдневнп у
кпнтакту са грађанима. Ппшеткпм 2010. гпдине реализпвани су струшни курсеви за седам РПЗ
пплицајаца из Баоа Луке и Приједпра, а дп краја јуна едукација за јпщ седам РПЗ
пплицајаца из Бијељине, Истпшнпг Сарајева, Пала и Требиоа, такп да сада у Републици
Српскпј ради укупнп 17 РПЗ пплицајаца. У два наврата, заједнп са струшоацима СДЦ,
изврщена је анализа рада и пстварених резултата РПЗ пплицајаца, шије су дпсадащое
активнпсти ппзитивнп пцијеоене. Крајем марта 2010. гпдине, уз ппдрщку истих партнера,
пкпншана је пплугпдищоа дјелатнпст Радне групе за израду „Прирушника п раду пплиције у
заједници у БиХ“, у кпјпј су активнп ушествпвала шетири представника МУП РС. Прирушник је
дп краја априла исте гпдине дистрибуиран свим прганизаципним јединицама МУП РС. У
сарадои са партнерима из Швајцарске ренпвиране су пријемне прпстприје у пплицијским
7
________________________________________________________________________________________________________________________

зградама ПС за БС Дпбпј, ПС Баоа Лука-Центар, ПС Баоа Лука-Пбилићевп, ПС Приједпр 1 и
ПС Бијељина. Тпкпм септембра и пктпбра 2010. гпдине, струшоаци СДЦ укљушили су се и у
реализацију превентивне кампаое „Спријешимп малпљетнишку делинквенцију“, кпја ће
трајати дп пплпвине маја 2011. гпдине. Ппменуту кампаоу, у сарадои са Министарствпм
прпсвјете и културе и лпкалним центрима за спцијални рад, МУП РС прпвпди на шитавпм
ппдрушју РС. У фебруару 2011. гпдине пдржан је састанак са представницима СДЦ, тпкпм
кпјег су прецизиране заједнишке активнпсти дп краја наведенпг једнпгпдищоег перипда.
Успјещнп се прпвпде брпјни прпјекти, међу кпјима су најзнашајнији „Шкплски
пплицајац“ и „Дани птвпрених врата“, а у августу 2009. гпдине заппшета је реализација
изузетнп знашајнпг прпјекта „Рад пплиције у мултиетнишким срединама“. Припадници
пплиције иницирали су псниваое лпкалних фпрума за безбједнпст заједнице, такп да пве
аспцијације дјелују у свим градпвима и ппщтинама Републике Српске, у циљу
идентификпваоа и рјещаваоа брпјних безбједнпсних, али и прпблема кпмуналне
превенције.
Псим прпјеката у пквиру имплементације рада пплиције у заједници, реализпване су
разлишите превентивне кампаое кап щтп су: „Пбиљежаваое Међунарпднпг дана прптив
злпупптребе дрпга и тргпвине људима“, „Защтитимп свпју импвину“, „За трезвену младпст“
(ппщтпваое прпписа кпјима је санкципнисана прпдаја, упптреба и тпшеое алкпхплних пића
на јавним мјестима лицима млађим пд 18 гпдина), „Кацига живпт шува“, „Защтитимп дјецу у
сапбраћају“, „Спријешимп разбпјнищтва“, „Ппаснпсти и закпнске кпнсеквенце недпзвпљене
упптребе пирптехнишких средстава и пружја“, „Разбпјнищтва-ппмпзите себи да не ппстанете
жртва“, „Спријешимп малпљетнишку делинквенцију“, „Благпвременп замијените лишна
дпкумента“, „Не дппустите лпппву да љетује у ващем дпму“, „Пплиција и грађани заједнп“,
„Впзите ппрезнп, љетујте безбрижнп“, кпје су адекватнп прппраћене у средствима јавнпг
инфпрмисаоа. Такпђе, у вище наврата успјещнп су реализпване и акције дпбрпвпљнпг
даваоа крви, кпјима су се маспвнп пдазивали припадници МУП РС, кап и брпјним другим
манифестацијама.
У склппу сарадое са Аспцијацијпм щефпва пплиција Југпистпшне Еврппе (SEPCA),
представници МУП РС ушествпвали су у ппсљедоих пет гпдина у реализацији свих
активнпсти радне групе за рад пплиције у заједници, а на иницијативу британске агенције
„Saferworld“ и Центра за сигурнпсне студије из Сарајева (ЦСС), урађен је Пперативни
прирушник п партнертсву пплиције и заједнице, у шијем су креираоу ушествпвали и
представници МУП РС.
У циљу унапређеоа активнпсти у пбласти рада пплиције у заједници, Управа
пплиције је ппшеткпм априла 2010. гпдине пстварила ближу сарадоу са представницима
УНДП, кпји су изразили жељу да пруже кпнкретну ппмпћ на лпкалнпм нивпу, првенственп у
јашаоу партнерства пплиције и заједнице и ппмагаоу дјелпваоа лпкалних фпрума за
безбједнпст у некпликп ппщтина Републике Српске. Приликпм избпра ппщтина впдилп се
рашуна да су у питаоу мултиетнишке, ппвратнишке средине, у кпјима успјещнп дјелују
лпкални фпруми за безбједнпст. На пснпву тих критеријума, у Републици Српскпј су
изабране ппщтине Приједпр, Вищеград и Братунац.
Пстварена је и сарадоа са Пмбудсманпм за дјецу РС, у склппу кпје је 2010. гпдине
реализпванп ушещће у раду пкруглпг стпла „Не алкпхплу међу младима“. Ппшеткпм 2011.
гпдине, са истпм институцијпм заппшета је сарадоа на прпјекту сузбијаоа прпсјашеоа дјеце
у Републици Српскпј.
Крајем 2010. гпдинe, на електрпнску страницу МУП РС ппстављен је и сегмент рада
пплиције у заједници и превенције, са наведеним циљевима и истпријатпм пве пбласти
пплицијскпг дјелпваоа у Републици Српскпј, реализпваним прпјектима и кампаоама,
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пбављенпм едукацијпм, кпнтакт ппдацима п 17 РПЗ пплицајаца и пригпдним фптпграфијама
кпје су настале тпкпм дпсадащое реализације РПЗ активнпсти.
Када је ријеш п щкплпваоу, пбуци и струшнпм усаврщаваоу, прве активнпсти из
пбласти рада пплиције у заједници на Пплицијскпј академији Управе за пплицијскп
пбразпваое МУП РС реализпване су у сарадои са ИЦИТАП, 2000. гпдине, а ппхађап их је
наставни кадар. Тај прпцес је настављен уврщтаваоем тема из пбласти рада пплиције у
заједници у наставне планпве и прпграме пснпвне пплицијске пбуке првпг и другпг нивпа и
наставне планпве и прпграме струшнпг усаврщаваоа пплицијских службеника.
Пд 2005. гпдине, дпнпщеоем Наставнпг плана и прпграма „Пснпвне пплицијске
пбуке први нивп“, у прпграмске садржаје наставнпг предмета „Ппслпви пплиције и правила
ппнащаоа“ уврщтена је тематска цјелина „Рад пплиције у заједници“ , а ппхађалп је 209
пплазника. У перипду пд 1999. гпдине дп краја јануара 2009. гпдине пдржанп је пет курсева
„Пснпвна пбука за раднике МУП-а РС са ВШС и ВСС“ кпју су заврщила 174 пплицијска
службеника, а садржаји рада пплиције у заједници су реализпвани крпз два наставна шаса.
Тпкпм 2010. гпдине назив курса прпмијеоен је у „Пснпвну пплицијску пбуку други нивп“, а
заврщилп га је 12 пплицијских службеника, кпји су са садржајем рада пплиције у заједници
уппзнати тпкпм два наставна шаса. Наставни план и прпграм „Курса за средои рукпвпдни
кадар“, пбухвата садржаје из пбласти рада пплиције у заједници у трајаоу пд три наставна
шаса, а у перипду пд 2000. гпдине пдржанп је 12 таквих курсева, кпје је заврщип 261
пплазник. Пд 2006. гпдине је пдржанп седам семинара „Рад пплиције у заједници и рад на
безбједнпснпм сектпру“, кпји је ппхађалп 189 пплицијских службеника. Прпграмски
садржаји се реализују тпкпм 30 наставних шаспва. Тпкпм 2010. гпдине дпнесен је Наставни
план и прпграм семинара „Рад пплиције у заједници-први нивп“, кпји ће се реализпвати
крпз 18 наставних шаспва, а циљна група су пплицијски службеници МУП-а Републике Српске
кпји пбављају ппслпве РПЗ пплицајаца. У наставни план и прпграм семинара „Пснпвна
пплицијска пбука радника МУП-а РС са средопм струшнпм спремпм“, кпји датира из 2010.
гпдине, уврщтен је наставни предмет „Рад пплиције у заједници“, а прпграмски садржаји се
реализују тпкпм 16 наставних шаспва. Пд 2007. гпдине инструктпри на Пплицијскпј
академији пдржали су три семинара „Трансакципне анализе“ за сврщене кадете пснпвне
пплицијске пбуке први нивп, а исти семинар је ппхађап 91 пплазник. Предмет “Рад пплиције
у заједници” на Виспкпј щкпли унутращоих ппслпва студенти су ппшели изушавати у
щкплскпј 2002/03. гпдини у трајаоу пд једнпг семестра и пд тада је прпграм предмета у
вище наврата мијеоан и унапређиван.
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Критишки псврт
Тпкпм вищегпдищоег рада у пвпј пбласти пплицијскпг дјелпваоа МУП РС се супшип и
са разлишитим прпблемима и недпслиједнпстима у пдређеним аспектима дјелпваоа у
ппјединим ппдрушјима. Један пд прпблема ппјавип се у дпмену усппстављаоа партнерских
пднпса са заједницпм, а кпнкретан примјер су фпруми за безбједнпст грађана кпји су били
слабп прихваћени у неким ппщтинама.
Такпђе, разлишите дилеме јавиле су се и међу припадницима пплиције јер ппједини
рукпвпдипци и један брпј пплицијских службеника нису пдмах успјели да разумију пснпвне
принципе рада пплиције у заједници, збпг шега је оихпва имплементација каснила, или је у
пдређенпј мјери релизпвана на ппгрещан нашин.
Иакп су маои недпстаци упшени у јпщ неким сегментима рада пплиције у заједници,
међу највећим прпблемима билп је и јпщ увијек је неппстпјаое критеријума и
инструментата за пбјективнп вреднпваое и пцјеоиваое успјещнпсти у пбласти РПЗ.
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II МИСИЈА
Пплиција Републике Српске, на бази стратещкпг планираоа и дјелпваоа, биће
ппсвећена даљем јашаоу и ппвећаоу ппвјереоа заједнице у пплицију и унапређеоу оихпве
безбједнпсти, без пбзира на раснп, етнишкп-наципналнп ппријеклп, вјеру, ппл или дпб, уз
једнакп и прпфесипналнп ппступаое према свима, у складу са оихпвим пптребама. Такпђе,
кпнстантнп ће радити и на јашаоу псјећаоа лишне безбједнпсти, кап и безбједнпсти лпкалне
заједнице, развијаоу прпдуктивнијих пднпса са медијима и бпљем представљаоу
пплицијскпг рада јавнпсти, те прпмпвисаоу и разумијеваоу пвлащћеоа и улпге пплиције у
заједници кпјпј служе.
Израдпм и примјенпм Прпјекта за рад пплиције у заједници у Републици Српскпј за
перипд 2012 – 2015. гпдине, МУП РС ће ствприти реалне претппставке за даље изграђиваое
и унапређиваое пплицијскпг рада, заснпванпг на прпактивнпм, превентивнпм, циљанпм,
транспарентнпм и партнерскпм приступу пплиције, а све у циљу ствараоа безбједнијег
друщтва и ппбпљщаоа укупнпг квалитета живпта свакпг ппјединца.

Изврщеое пве мисије ппдржавају сљедећа три прпјектна циља:

1. ИНСТИТУЦИПНАЛИЗПВАТИ РПЗ И НАСТАВИТИ ТРАНСФПРМАЦИЈУ ПВЕ ПБЛАСТИ У
МУП РС;
2. РАДИТИ НА ППВЕЋАОУ УЧЕШЋА ДРУШТВЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ПРПЦЕСУ УПЧАВАОА И
ПАРТНЕРСКПГ РЈЕШАВАОА БЕЗБЈЕДНПСНИХ ПРПБЛЕМА;
3. ППБПЉШАТИ ПРЕДСТАВЉАОЕ РАДА ППЛИЦИЈЕ ЈАВНПСТИ И ППВЕЋАТИ ППВЈЕРЕОЕ
ГРАЂАНА У ППЛИЦИЈУ.

Сваки пд пва три прпјектна циља је разрађен крпз прпјектне задатке кпји се пднпсе на
спрпвпђеое укупнпг рада пплиције у заједници.
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III ПРПЈЕКТНИ ЦИЉЕВИ
ПРПЈЕКТНИ ЦИЉ 1.
ИНСТИТУЦИПНАЛИЗПВАТИ РПЗ И НАСТАВИТИ ТРАНСФПРМАЦИЈУ ПВЕ ПБЛАСТИ У
МУП-а РС.

Прпјектни задатак 1.1.
Прганизаципнп уредити
прпвпдити принципе РПЗ.

структуру пплиције кпја ће прпмпвисати и ефикаснп

Жељени исхпд:
Ппстпјаое прганизаципних пблика у структури МУП РС кпји пбезбјеђују функципналније
спрпвпђеое принципа РПЗ.
Активнпсти кпје се мпрају прпвести за успјещну реализацију прпјектнпг задатка:
-

фпрмирати Тим за реализацију Прпјекта;
систематизпвати радна мјеста инспектпра за превенцију у Управи пплиције;
унаприједити улпгу и прпфесипнални пквир рада ппстпјећих инспектпра
кппрдинатпра у ЦЈБ;
у складу са пптребама ппвећати брпј РПЗ пплицајаца у срединама у кпјима
дјелују;
усппставити рад РПЗ пплицајаца у урбаним срединама у кпјима ппстпји пптреба;
пп пптреби систематизпвати нпва радна мјеста у склппу кпјих би се пплицијски
службеници бавили ппслпвима РПЗ.

Прпјектни задатак 1.2.
Пписати дјелпкруг рада прганизаципних јединица и радних мјеста у пквиру
прганизаципне структуре пплиције са јаснп ппстављеним пбавезама на прпвпђеоу
принципа РПЗ.
Жељени исхпд:
У ппису дјелпкруга рада пдгпварајућих прганизаципних јединица и радних мјеста у
пквиру прганизаципне структуре јаснп су дефинисани ппслпви и задаци у пбласти РПЗ.
Активнпсти кпје се мпрају прпвести за успјещну реализацију прпјектнпг задатка:
-

крпз Правилник п унутращопј прганизацији и систематизацији радних мјеста у
МУП РС у ппглављима ''дјелпкруг и надлежнпст прганизаципних јединица'' и
''ппис ппслпва и задатака'' предвидјети и ппслпве из пбласти РПЗ;
12
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-

инструктивним актима министарства прецизније дефинисати све пбавезе,
ппслпве и активнпсти у пбласти РПЗ.

Прпјектни задатак 1.3.
Развити критеријуме за прпцјену рада пплиције у пбласти РПЗ.
Жељени исхпд:
Ппстпјаое пбјективних критеријума за праћеое, прпцјену и вреднпваое рада пплиције у
пбласти РПЗ.
Активнпсти кпје се мпрају прпвести за успјещну реализацију прпјектнпг задатка:
-

-

фпрмирати радну групу за дпнпщеое критеријума прпцјене и вреднпваоа рада
пплицијских службеника за РПЗ;
развити, усвпјити и пустити у рад нпвп апликативнп рјещеое пбраде ппдатака и
извјещтавоа кпје пмпгућава квалитетније праћеое резултата пстварених у
пбласти РПЗ;
прикупљати инфпрмације пд стране рукпвпдилаца п раду РПЗ пплицајаца на
пдређенпм ппдрушју путем интервјуа са грађанима.

Прпјектни задатак 1.4.
Унаприједити пперативнп превентивни рад пплиције.
Жељени исхпд:
Задпвпљавајући нивп пперативнпг и превентивнпг рада пплиције на терену шији је
резултат стабилнп стаое безбједнпсти.
Активнпсти кпје се мпрају прпвести за успјещну реализацију прпјектнпг задатка:
-

пбезбједити афирмативан пднпс рукпвпдних раданика према пплицајцима у
ппзпрнишкпј и патрплнпј дјелатнпсти;
пбезбиједити присуствп истих пплицајаца у ппзпрнишкпј и патрплнпј дјелатнпсти
на истпм ппдрушју;
унаприједити и развити криминалистишку превенцију;
унаприједити механизме за бпљу размјену безбједнпсних инфпрмација између
пплицијских службеника у пквиру пплицијске станице.

Прпјектни задатак 1.5.
У кпнтинуитету прпвпдити шкплпваое, пбуку и стручнп усавршаваое у циљу ппдизаоа
стручне псппспбљенпсти свих структура пплиције за успјешнп прпвпђеое РПЗ.
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Жељени исхпд:
Накпн прпведенпг щкплпваоа, пбуке и струшнпг усаврщаваоа ппстигнут је планирани
нивп разумјеваоа и схватаоа кпнцепта РПЗ пд стране рукпивпдних структира свих нивпа,
ппбпљщана ефикаснпст пплиције заснпвана на мпдерним принципима рукпвпђеоа и
фпрмиран афирмативан став кпд студената, кадета и припадника пплиције п кпнцепту
РПЗ.
Активнпсти кпје се мпрају прпвести за успјещну реализацију прпјектнпг задатка:
-

анализирати ппстпјеће стаое у щкплпваоу, пбуци и струшнпм усаврщаваоу у
ппгледу садржаја наставних планпва и прпграма кпји третирају пбласт РПЗ;
у кпнтинуитету унапређивати наставне планпве и прпграме из пве пбласти;
ппвећати пбим наставних садржаја из пбласти РПЗ у наставнпм плану и
прпграму пснпвне пплицијске пбуке;
прпвпдиту струшнп усаврщаваое припадника МУП-а у складу са исказаним
пптребама прганизаципних јединица у пбласти РПЗ;
прпвпдити струшнп усаврщаваое наставника и тренера у циљу ппдизаоа нивпа
псппспбљенпсти за извпђеое пбуке;
прганизпвати студијске ппсјете земљама кпд кпјих је кпнцепт РПЗ развијен у
пунпм капацитету;
унапређивати садржај струшне литературе на ппљу РПЗ.
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ПРПЈЕКТНИ ЦИЉ 2.
РАДИТИ НА ППВЕЋАОУ УЧЕШЋА ДРУШТВЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ПРПЦЕСУ УПЧАВАОА И
ПАРТНЕРСКПГ РЈЕШАВАОА БЕЗБЈЕДНПСНИХ ПРПБЛЕМА.

Прпјектни задатак 2.1.
Унаприједити сарадоу са надлежним министарствима Владе Републике Српске у циљу
усппстављаоа механизама кпји ће пбезбиједити веће учешће лпкалних заједница у
прпвпђеоу кпнцепта РПЗ.
Жељени исхпд:
Усппстављена сарадоа са надлежним министарствима Владе РС и оихпвп активнп
ушещће у прпвпђеоу Прпјекта РПЗ у РС.
Активнпсти кпје се мпрају прпвести за успјещну реализацију прпјектнпг задатка:
-

-

упутити иницијативу Министарству управе и лпкалне сампуправе РС за
дпнпщеое пбавезујућег ппдзакпнскпг акта п раду лпкалних фпрума за
безбједнпст.
пружити струшну ппмпћ Министарству управе и лпкалне сампуправе РС у
изради наведенпг ппдзакпнскпг акта.
упутити иницијативу пдгпварајућим респрним министарствима за даваое
ппдрщке у прпвпђеоу Прпјекта РПЗ у РС (Министарствп здравља и спцијалне
защтите, Министарствп прпсвјете и културе, Министарствп ппрпдице, пмладине
и сппрта, Министарствп финансија, итд.).

Прпјектни задатак 2.2.
Интензивирати сарадоу са грађанима на нивпу лпкалних заједница.
Жељени исхпд:
Усппстављени механизми за веће ушещће лпкалних заједница у прпвпђеоу кпнцепта
РПЗ.
Активнпсти кпје се мпрају прпвести за успјещну реализацију прпјектнпг задатка:
-

прганизпвати редпвне радне састанаке са грађанима на нивпу лпкалних
заједница, кпјима би присуствпвали представници лпкалне заједнице: градских
– ппщтинских власти, маоинских заједница, представници мјесних заједница,
представници заједница етажних власника, вјерских службеника, радници
пплиције,
представници НВП,
представници удружеоа
рпдитеља,
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-

-

-

представници прганизација младих, представници медија, щкплских устанпва,
ватрпгасних друщтава, дпмпва здравља, међунарпдних прганизација, итд.;
развити механизме у циљу пдаваоа признаоа заслужним грађанима, групама
грађана, удружеоима, правним лицима и другим друщтвеним субјектима кпји
су пстварили ппсебне резултате у пвпј пбласти (пријем кпд министра или некпг
другпг рукпвпднпг радника МУП-а, писмене захвалнице или ппхвале, нпвшана
награда и сл.);
развити свијест п неппхпднпсти предузимаоа мјера пд стране свакпг грађанина
на защтити лишне и импвинске безбједнпсти (ппстављаое видеп надзпра и
разлишитих алармних система, закљушаваое стамбених зграда, псвјетљеое
ппјединих дијелпва града и паркинг прпстпра, семинари, предаваоа, едукације
и сл.);
истицати ппзитивне примјере из праксе и нашине на пснпву кпјих се на
најефикаснији нашин мпже дпћи дп релативнпг или пптпунпг рјещаваоа
разлишитих безбједнпсних, кап и прпблема кпмуналне превенције.

Прпјектни задатак 2.3.
У партнерству са заједницпм унаприједити механизме за превенцију, идентификацију
и рјешаваое безбједнпсних прпблема, укључујући и пбласт кпмуналне превенције.
Жељени исхпд:
Унапријеђен рад лпкалних фпрума за безбједнпст заједнице кап и других фпрмалних и
нефпрмалних видпва партнерства са заједницпм.
Активнпсти кпје се мпрају прпвести за успјещну реализацију прпјектнпг задатка:
-

-

-

усппставити механизме за прикупљаое инфпрмација п безбједнпсним
прпблемима;
регулисати најважније параметре п пдрживпсти фпрума за безбједнпст, међу
кпјима су статут, унутращои састав шланпва фпрума, временски пквири
пдржаваоа састанака, технишке пптребе и све пстале недпумице кпје се тишу
егзистенције и рада лпкалних фпрума за безбједнпст заједнице;
ппдстицати и јашати фпрмалне и нефпрмалне пблике сарадое и кпмуникације
са разлишитим друщтвеним сегментима и грађанима (мјесним заједницама,
заједницама етажних власника, НВП исл.), ушествпвати у реализацији
разлишитих културнп-умјетнишких и спптских манифестација, те дружеоа
нефпрмалнпг карактера;
наставити и унаприједити реализацију већ заппшетих превентивних прпјеката
(Рад пплиције у мултиетнишким срединама, Шкплски пплицајац, Дани птвпрених
врата и сл.).
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ПРПЈЕКТНИ ЦИЉ 3.
ППБПЉШАТИ ПРЕДСТАВЉАОЕ РАДА
ППВЈЕРЕОЕ ГРАЂАНА У ППЛИЦИЈУ.

ППЛИЦИЈЕ

ЈАВНПСТИ

И

ППВЕЋАТИ

Прпјектни задатак 3.1.
Унаприједити механизме за размјену инфпрмација са заједницпм.
Жељени исхпд:
Ппвећена птвпренпст пплиције према заједници и дпбијаое ппвратаних инфпрмација.
Активнпсти кпје се мпрају прпвести за успјещну реализацију прпјектнпг задатка:
-

-

-

-

усппставити бпљу сарадоу ппртпарпла са електрпнским и щтампаним
средствима инфпрмисаоа, те правпвременп ажурирати електрпнску страницу
МУП РС (већа инфпрмисанпст, кпнтакт, питаоа, пдгпвпри, савјет, упутства и сл.);
сашиоаваое и дистрибуција инфпрмативних и едукативних материјала п
партерству пплиције и заједнице и оихпва дистрибуција (на разлишите нашине);
прганизпваое прпмптивнп-превентивних кампаоа и оихпвп медијскп
представљаое;
дефинисати стандарде прпстприја намјеоених за пријем грађана;
израдити прпјектну дпкументацију за ппремаое прпстприја за пријем грађана у
складу са дефинисаним стандардима у пплицијским станицама гдје је тп
пптребнп;
унаприједити прпцедуре прпфесипналнпг и хуманпг ппступаоа са жртвама
криминалитета, уз пружаое правнп-безбједнпсних савјета и инфпрмисаое п
тпку и резултатима истраге;
прпфесипналнп се пднпсити према представкама, жалбама и другим
примједбама на ппступаоа припадника МУП-а и грађанима пружати ппвратне
инфпрмације п исхпдима ппступака.

Прпјектни задатак 3.2.
Развити механизме за испитиваое псјећаја безбједнпсти грађана и степена ппвјереоа
у пплицију.
Жељени исхпд:
Устанпвљени нашини испитиваоа и мјереоа става и мищљеоа јавнпсти п лишнпј и
ппщтпј безбједнпсти и раду пплиције у лпкалнпј заједници.
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Активнпсти кпје се мпрају прпвести за успјещну реализацију прпјектнпг задатка:
-

дефинисати анкетна питаоа кпјима ће се испитивати псјећај безбједнпсти,
безбједнпсни прпблеми и перцепција грађана п пплицији;
редпвнп прпвпдити анкете лпкалнпг, регипналнпг и републишкпг нивпа;
искпристити присуствп фпрмалним и нефпрмалним састанцима и пкупљаоима
грађана у лпкалнпј заједници у циљу сагледаваоа псјећаја безбједнпсти и
ппвјереоа у пплицију.

Прпјектни задатак 3.3.
Пдредити припритете и начине пплицијскпг дјелпваоа у складу са пптребама
заједнице.
Жељени исхпд:
Благпвремена и адекватна реакција на бази реалне прпцјене безбједнпсне ситуације и
пптреба заједнице.
Активнпсти кпје се мпрају прпвести за успјещну реализацију прпјектнпг задатка:
-

-

на пснпву размјене инфпрмација са заједницпм и анализе псјећаја безбједнпсти
грађана рангирати припритете у раду пплиције;
идентификпване и рангиране прпблеме рјещавати метпдама Маркетинга
безбједнпсти, те САРА (скенираое, анализа, пдгпвпр и прпцјена) и псталим
слишним метпдама;
унаприједити механизме за брзп реагпваое у слушајевима безбједнпсних
дпгађаја кпји ппсебнп пптерећују и угрпжавају заједницу (планпви блпкаде
пдређених ппдрушја, планпви пружаоа ппмпћи у слушајевима елементарних
неппгпда, итд.).
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IV
ПРПВПЂЕОЕ
ПРПЈЕКТА
ПРПЦЈЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

–

ПРАЋЕОЕ

И

Прпјекат за рад пплиције у заједници у Републици Српскпј за перипд 2012-2015.
гпдине тежи институципнализацији РПЗ и даљпј трансфпрмацији пве пбласти у МУП РС,
ппвећаоу ушещћа друщтвене заједнице у прпцесу упшаваоа и партнерскпг рјещаваоа
безбједнпсних прпблема, те ппбпљщаоу представљаоа рада пплиције јавнпсти и ппвећаоу
ппвјереоа грађана у пплицију. У тпм смислу, пд сущтинскпг знашаја је јаснп ппзиципнираое
РПЗ у систему рада пплиције, прихваћенпст и пппуларнпст пплицијске прпфесије,
идентификација и преппзнаваое знашаја и улпге кпнтакт пплицајаца, те ствараое
партнерскпг пднпса између пплиције и грађана. Наведене претппставке ппзитивнп ће се
пдразити на кплишину и квалитет безбједнпсних инфпрмација прикупљених пваквим
нашинпм рада. Анализираоем и кприщћеоем таквих инфпрмација пплиција ће, у
партнерскпм пднпсу са грађанима, дугпрпшнп мпћи да пстварује бпље резултате на ппљу
спрешаваоа и сузбијаоа криминалитета и других друщтвенп щтетних ппјава.
Прва активнпст накпн дпнпщеоа Прпјекта је сашиоаваое акципнпг плана за
реализацију Прпјекта са јаснп дефинисанпм динамикпм реализације сваке активнпсти,
нпсипцима задатака и ппказатељима успјещнпсти, какп би се мпглп врщити квалитетнп
праћеое и прпцјена реализације.
Накпн сашиоаваоа акципнпг плана за прпвпђеое Прпјекта биће фпрмиран Тим за
реализацију Прпјекта са следећим задацима:
- кпнтрпла, праћеое и прпцјена реализације планираних активнпсти;
- пбрада и систематизпваое приједлпга за дппуну акципнпг плана;
- пружаое струшне ппмпћи нпсипцима кпнкретних задатака приликпм реализације
истих;
- сашиоаваое извјещтаја и инфпрмација п реализацији акципнпг плана.

Пснпва за израду акципнпг плана су ппстављени прпјектни циљеви, прпјектни задаци
и активнпсти за оихпву реализацију кпји су щематски приказани какп слиједи:
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У циљу прпвпђеоа Прпјекта припритетан задатак је усппстављаое структуре
пплиције кпја ће прпмпвисати и ефикаснп примјеоивати пснпвне принципе рада пплиције у
заједници и на тај нашин пмпгућити прпвпђеое ппстављених прпјектних циљева, задатака и
кпнкретних активнпсти.
Такпђе, пплиција мпра унаприједити механизме за мјереое успјещнпсти реализације
властитих идеја и активнпсти кпје предузима у пбласти РПЗ. Критеријуми за праћеое и
прпцјену пстварених резултата су разлишити и треба да уваже велишину пплицијскпг апарата
те степен прпмјене у пднпсу на традиципнални нашин пплицијскпг рада. Квалитетнп и
систематскп праћеое реализације прпјектних нашела рада пплиције у заједници и
дпступнпст јавнпсти пстварних резултата дппринијеће придпбијаоу веће ппдрщке грађана и
бпљем ангажману свих друщтвених сегмената на рјещаваоу идентификпваних прпблема, те
иницираоу нпвих нашина и мпдела за унапређеое партнерскпг пднпса између пплиције и
лпкалне заједнице. Пваквим нашинпм рада стварају се претппставке за прпактивнп
дјелпваое пплиције, щтп самп пп себи захтјева преппзнаваое и усппстављаое нпвих
критеријума успјещнпсти.
Рад пплиције у заједници је нарпшитп псјетљив приликпм оегпвпг вреднпваоа и
пцјеоиваоа, јер је тещкп прецизнп измјерити ппадаое страха пд криминалитета,
превенцију, квалитет и нивп партнерских пднпса између пплицијских службеника и грађана,
кап и степен ангажпванпсти једних и других на рјещаваоу прпблема у заједници и сл.
Међутим, сигурнп је да ће успјещнп прпвпђеое кпнцепта РПЗ дпвести дп знашајних
резултата у пбласти превенције криминалитета и ппвећаоа псјећаја безбједнпсти, те
ппдизаоа укупнпг нивпа квалитета живпта у лпкалнпј заједници. Мищљеоа и ставпви
грађана п видљивпм напретку у прпвпђеоу Прпјекта важан су извпр инфпрмација и
критеријум прпцјене оене реализације.
Битна кпмппнента РПЗ је и партнерствп, збпг шега је пд сампг ппшетка прпвпђеоа
Прпјекта пптребнп прпцјеоивати и мјерити врсту и нашине партнерских пднпса између
пплицијских службеника и лпкалне заједнице. Дакле, мјерила пплицијске успјещнпсти на
плану прпвпђеоа прпјектних нашела свакакп су квантитет и квалитет пстваренпг кпнтакта са
грађанима и другим друщтвеним субјектима. Наиме, грађани се неће ангажпвати у
активнпстима у кпјима ће псјећати страх или неппвјереое. Тп знаши да пплиција треба
припритетнп да ради на придпбијаоу грађана за разлишите пблике сарадое, щтп ће бити
јпщ један пд критеријума за праћеое и прпцјену рада пплиције у заједници.
Степен ппзнаваоа безбједнпсних прпблема лпкалне заједнице пд стране
пплицијских службеника и нивп оихпве укљушенпсти у рјещаваое идентификпваних
прпблема један је пд критеријума за праћеое и прпцјену. Збпг тпга велики знашај има
ппвремена прпвјера оихпвпг ппзнаваоа безбједнпсне прпблематике на ппдрушју у кпјем
раде.
Кап јпщ једнп пд релевантних мјерила успјещнпсти рада пплиције у заједници јесте
интензитет и квалитет кпмуникације између пплицијских старјещина и пплицијских
службеника. У склппу пве прпмјене неппхпднп је да се дпсадащои вид кпмуникације
(издаваое кпнкретних задатака и извјещтаваое п изврщеоу тих задатака) ппдигне на вищи
нивп, какп би пплицијски службеници мпгли интензивније ушествпвати у прпцесу
предлагаоа, прпцјеоиваоа и пдлушиваоа у пбласти РПЗ.
У складу са вищегпдищоим активнпстима кпје се прпвпде у пбласти рада пплиције у
заједници у МУП РС, неппхпднп је унаприједити нашин вреднпваоа нивпа успјещнпсти
реализације ппстпјећих прпјеката, а ппсебнп пстварене резултате и ангажпваое пплицијских
службеника задужених за наведену пбласт пплицијскпг дјелпваоа, првенственп РПЗ
пплицајаца.
21
________________________________________________________________________________________________________________________

Иакп настпји да пружи пдгпвпре на брпјна безбједнпсна питаоа рад пплиције у
заједници није и не мпже представљати рјещеое за све прпблеме нити се уз ппмпћ оега
лакп дплази дп видљивих резултата. Пнп щтп пвај нашин рада нуди и пружа јесу прве,
знашајне и кпнкретне активнпсти усмјерене ка мнпгим правцима, кпје ће резултпвати
јашаоем псјећаја заједнищтва и ппвјереоа између пплиције и лпкалне заједнице. У тпм
смислу, грађане кпји живе на једнпм ппдрушју РПЗ пплицајци ће ујединити у заједнишким
напприма и настпјаоима да се унаприједе безбједнпст, међуљудски пднпси и квалитет
живпта у лпкалнпј заједници. На тај нашин, пдређенп ппдрушје ппстаће безбједније и знатнп
ппвпљније за живпт, а грађани ће у директнпм кпнтакту са пплицијским службеницима
изнпсити свпје приједлпге, идеје и савјете.
Дакле, пснпва филпзпфије рада пплиције у заједници ппшива на идеји да су сви кпји
живе на једнпм микрпппдрушју пдгпвпрни за укупан квалитет живпта на тпм истпм ппдрушју.
Из таквпг става прпизилази пснпвнп питаое кпје се тише рада пплиције у заједници: щта сви
шланпви заједнице, ппјединашнп и кплективнп, мпгу ушинити да би дали пуни дппринпс
унапређеоу безбједнпсти и укупнпг квалитета живпта? Жељени исхпд мпже се ппстићи
самп унапређеоем међуспбне кпмуникације, партнерства и уважаваоа, јер је тп једини пут
ка безбједнпм и сппкпјнпм живпту свих шланпва заједнице.

ФИНАНСИРАОЕ ПРПЈЕКТА
За прпвпђеое пвпг Прпјекта нису пптребна дпдатна финансијска средства и исти се
успјещнп мпже реализпвати у пквиру редпвних бучетских средстава кпјима распплаже
Министарствп унутращоих ппслпва Републике Српске, те дијелпм путем дпнација
међунарпдних прганизација.
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