
ПРОСТОР И ОПРЕМА 

9.1. Простор за наставу 

Министарство унутрашњих послова Републике Српске и Универзитет у Бањој Луци 

потписали су Уговор о коришћењу просторија и других материјално-техничких услова за 

потребе Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци (број 01.2289/16 од 

25.07.2016. године). У складу с тим, Факултет безбједносних наука користи просторије 

Управе за полицијску обуку које се, осим за школовање студената Факултета безбједносних 

наука, користе и за школовање кадета Полицијске академије, као и за стручно усавршавање 

радника Министарства унутрашњих послова путем извођења курсева и семинара, те за 

едукацију за потребе трећих лица (физичко и техничко обезбјеђење и слично). 

Министарство унутрашњих послова је овим уговором ставило на располагање Факултету 

безбједносних наука просторије у улици Булевар војводе Живојина Мишића 10А у укупној 

површини од 367 квадратних метара и то: деканат (канцеларије број 103 и 104 – укупно 69 

квадратних метара), студентска служба (број 33 – 50 квадратних метара), 2 канцеларије 

(број 14 и 15 – укупно 38 квадратних метара), 2 учионице (број 130 и 13 – укупно 210 

квадратних метара). Поред овога Факултету безбједносних наука је омогућено коришћење 

и других канцеларија, учионица и кабинета у укупној површини од 1252 квадратна метра и 

то: сала за састанке (број 122 – укупно 50 квадратних метара), канцеларије (број 125, 126 и 

129 – укупно 150 квадратних метара), кабинет криминалистике (број 25 – укупно 144 

квадратних метара), канцеларије (123, 124, 127 и 128 ‒ укупно 76 квадратних метара)  

криминалистичко-форензичка лабораторија (број 27 – укупно 72 квадратна метра),  

амфитеатар (укупно 500 квадратних метара), простор библиотеке (број 29 – укупно 150 

квадратних метара), школска полицијска станица (број 21 – укупно 50 квадратних метара), 

рачунари, пројектори и остала средства. Факултет безбједносних наука користи и 

просторије Универзитета у Бањој Луци Кабинет за борилачке спортове ФФВиС површине 

100 квадратних метара, Атлетски хангар  ФФВиС, површине 1180 квадратних метара и 

рачунарски кабинет, површине 88 квадратних метара. У санитарним чворовима Факултета 

је 20 кабина.  

Преглед  просторија за извођење наставе дат је у Табели 12, а преглед просторија које се 

користе за ненаставне активности у Табели 13. 

Табела 12. Преглед просторија за извођење наставе 

Врста просторије Број 

просторије 

Површина m² Број мјеста 

Просторије за извођење наставе стављене на располагање 

Учионица 130  

210 
70 

Учионица 13 28 



Просторије за извођење наставе чије је кориштење уговором омогућено 

Кабинет криминалистике 25 144 50 

Криминалистичко-

форензичка лабораторија 

27 72 20-30 

Амфитеатар - 500 485 

Просторије УниБЛ 

Кабинет за борилачке 

спортове ФФВиС 

27 100 - 

Атлетски хангар  ФФВиС - 1180 - 

Рачунарски кабинет 70 88 42 

 

Табела 13. Преглед просторија за ненаставне активности  

Врста просторије Број 

просторије 

Површина m² Број мјеста 

Просторије за ненаставне активности стављене на располагање 

Деканат 103 и 104 69 2 

Студентска служба 33 50 2 

Канцеларија 14 19 3 

Канцеларија 15 19 3 

Канцеларија 123,124,127  и 

128 

76 9 

Просторије за ненаставне активности чије је кориштење уговором омогућено 

Сала за састанке 122 50 29 

Учионице 125, 126 и 129 150 90 

Библиотека 29 150 11 

Школска полицијска станица 21 50 2 

9.2 Лабораторијски простор  

У криминалистичко-форензичкој лабораторији изводе се вјежбе из предмета 

Криминалистичка техника и Основе форензике. Ова лабораторија опремљена је са 

одговарајућом опремом за извођење практичних вјежби из области регистрације и 

идентификације особа, откривања латентних трагова отиска, израду описа лица (фото 

робот), анализу трагова крви, анализу трагова отисака обуће, траекторију пројектила из 

ватреног оружја, одређивање масе и густине течних и чврстих тијела, одређивање 

концентрације раствора, анализу трагова саобраћајних несрећа и микроскопирање 



различитих трагова (земљиште, длаке, трагови на чаурама, трагови мастила и боја, 

новчанице). 

9.3. Опрема Факултета безбједносних наука 

Факултет безбједносних наука тренутно располаже са сљедећом опремом: 

- 40 рачунара распоређених по кабинетима (наставно особље и административне службе); 

- 5 рачунара и пројектор у Лабораторији за криминалистичку технику. 

- 20 штампача и скенера распоређених по кабинетима (наставно особље и 

административне службе); 

- 5 рачунара у учионицама који се користе за извођење наставе; 

- 2 рачунара у библиотеци Факултета (које користе студенти за приступ својим е-студент 

налозима, е-mail адресама, претраживању и слично); 

- Све учионице Факултета су обезбјеђене пројекторима или LCD телевизорима (4 

пројектора и 2 телевизора); 

- Факултет располаже са једним преносним пројектором који се користи за рад на терену 

(промоције студијског програма, конференције); 

- Једна паметна табла у кабинету криминалистике; 

- У свим учионицама и кабинетима је проведена интернет мрежа, а факултет је опремљен 

и са 3 WiFi рутера за бежични интернет; 

- Факултет има свој интернет домен: www.fbn.unibl.org на којем се налази интернет 

страница факултета, као и е-mail адресе особља и студената факултета које се налазе на 

домену: unibl.org; 

- Факултет посједује Фејсбук страницу (6000 пратилаца), Инстаграм и ЈуТјуб канал; 

- Факултет у договору са Универзитетом у Бањој Луци може да користи опрему 

Универзитетског рачунарског центра. 

 

http://www.fbn.unibl.org/
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