КВАНТИТАТИВНО-КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА
ОБУКЕ У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЗАВОДСКИХ
САНКЦИЈА
КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА
У току 2008. године кроз основну обуку за стицање звања командира прошло је 85
кандидата, а испиту је након потпуно реализованог програма приступило 55 кандидата. 30
кандидата обухваћених првом декадом обуке у 2008. години су кандидати чија је обука
предвиђена у 2009. години.
Кроз стручну обуку за стицање завања старијег командира укупно је прошло 238
кандидата који су након завршене обуке приступили полагању стручног испита и од
укупног броја кандидата пет кандидата није испунило услове за стицање звања старијег
командира.
Кроз специјалистичку обуку за надзорнике прошло је укупно 98 кандидата, с тим да су
прва и друга група надзорника успешно завршиле шесту декаду, а трећа група четврту
декаду.
Обука за заповеднике реализована кроз четири семинара и у просеку присутно је било
25 актуелних заповедника.
Реализована је обука за управнике за 30 учесника на тему инструменталне безбедности.
Центар је извршио тестирање у склопу селекције за пријем у службу за 526 кандидата,
тестирање за рад у специјалном затворском режиму за 220 кандидата и тестирање 707
припадника правосудне страже.
Спроведена је основна обука за рад на рачунару за 210 кандидата и отпочела
специјалистичка обука за „CISCO“ сертификоване мрежне професионалце за 9 полазника.
Реализована је обука за инструкторе у служби за обуку и упошљавање за 28 кандидата,
обука лица задужених за безбедност и здравље на раду, обука инструктора Специјалне
физичке обуке и инструктора наоружања.
реализована два такмичења за припаднике интервентних група.
У односу на 2007. годину, укупно, квантитет обуке увећан је за 126%, а што се тиче
времена утрошеног за обуку увећано је за 142%, што је и предуслов одређеним
побољшањима квалитета обуке.
КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА
Изградњом нових и реконструкцијом постојећих објеката повећан је капацитет
наставног и смештајног простора што обезбеђује дужи боравак на обуци, а тиме и виши
ниво усвајања потребних знања (Изграђена је летња учионица, обезбеђен адекватан
магацински простор, уређено ученичко насеље, уређена је сала за Специјалну физичку
обуку, обезбеђен нови спортски терен, додатно уређено стрелиште, мотел „Делиград“ је
реконструисан и прилагођен потребама Центра, регулисан је канализациони систем,
уређени су кабинети, у мотелу „Делиград“ је изграђена још једна учионица, набављена је
неопходна опрема и наоружање за наставни процес и обуку запослених).
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Специјалистичка обука за надзорнике подигнута је на виши ниво. Спроведена
такмичења, у којима су учествовали и припадници Жандармерије, показују да је знатно
смањена разлика у обучености ове елитне јединице и полазника специјалистичке обуке,
поготову у делу који се односи на ватрену обуку.
Квалитет селекције и принципијелни прилаз обезбедили су знатно бољи квалитет
професионалног потенцијала тако да постоје стартни услови за укупно унапређење
обучености запослених у служби за обезбеђење.
У 2008. години, за разлику од 2007. године, специјалистичка обука, поред обуке за
управнике, реализована је и за друге потребне професионалне профиле као што су
инструктори у служби за обуку и за посебне специјалисте у оквиру осталих служби.
Индиректно је покренута и обука осуђених лица кроз обуку инструктора за стицање
одређених мајсторских звања што ће унапређењем овог вида обучавања и стручног
усавршавања имати огроман утицај и на динамичку безбедност у установама, јер се овим
стварају предуслови за стварно радно ангажовање осуђених.
Ценим да је квалитативни скок започете и реализоване обуке запослених изузетан у
односу на претходну годину, а напомињем да смо посебан акценат дали на информатичко
описмењавање запослених што је у сваком случају предуслов за писменост запослених у
државној управи. Посебно ту истичем курс за стицање „CISCO“-вог сертификата мрежног
професионалца.
Центар за обуку је у 2008. год. пружио услуге правосудним органима у виду обуке
правосудних стражара у склопу чега је понуђен и предлог профила руководиоца
правосудне страже, предлог профила правосудног стражара, предлог етичког кодекса као и
предлог за измену главе 7. Закона о судовима и предлог три пратећа подзаконска акта чиме
је у одређеној мери допринето побољшању безбедности правосудних органа у Републици
Србији.
Као квалитет остварен у овој години истичемо и остварену сарадњу са другим
државним органима и образовним установама, а посебно са одредом Жандармерије из
Ниша. Ангажовањем инструктора Жандармерије обезбеђује се континуитет унапређења
ватрене и тактичке обуке.
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