
На основу члана 151. став 5. Закона о полицији и унутрашњим пословима („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 57/16 и 110/16) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр: 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), 11. априла 2017. 

године министар унутрашњих послова доноси 

 

ПРАВИЛНИК 
О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ КАДЕТА 

(СГ РС број 39/17) 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим правилником уређују се дисциплинска и материјална одговорност кадета за повреду 

дисциплине, као и за штету нанесену Министарству унутрашњих послова (у даљем тексту: 

Министарство) намјерно или из грубе непажње. 

 

Члан 2. 

(1) Кадет дисциплински одговара за повреду обавеза, дужности и дисциплине (у даљем тексту: повреда 

обавеза) док му траје статус полазника обуке. 

(2) Статус полазника обуке има и запослени у Министарству (у даљем тексту: полазник обуке). 

(3) Повреда обавеза из става 1. овог члана је повреда учињена за вријеме трајања полицијске обуке у 

Управи за полицијску обуку (у даљем тексту: Управа), у Јединици за полицијску обуку - Полицијска 

академија (у даљем тексту: Полицијска академија). 

(4) Кадет је дисциплински одговоран за повреду обавеза учињену током свих фаза полицијске обуке у 

Полицијској академији, до доношења рјешења о распореду на послове полицијског службеника, а 

полазник обуке током одговарајуће полицијске обуке, односно стручног оспособљавања за рад на 

полицијским пословима. 

(3) Одговорност за учињено кривично дјело и прекршај, у складу са Законом о полицији и унутрашњим 

пословима (у даљем тексту: Закон), не искључује дисциплинску одговорност кадета или полазника 

обуке, ако иста радња представља и повреду обавеза. 

 

Члан 3. 

(1) Кадету или полазнику обуке се, након спроведеног поступка и утврђеног чињеничног стања о 

повреди обавеза током трајања обуке, изриче одговарајућа васпитно-дисциплинска мјера (у даљем 

тексту: дисциплинска мјера). 

(2) Дисциплинска мјера из става 1 овог члана има васпитни карактер и изриче се само у случају кад се 

може очекивати да ће се њеним изрицањем остварити сврха изречене мјере. 

 

II ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗА, ДУЖНОСТИ И ДИСЦИПЛИНЕ ЗА ВРИЈЕМЕ ТРАЈАЊА ПОЛИЦИЈСКЕ 

ОБУКЕ 

 

Члан 4. 

Повреде обавеза могу да буду лакше и теже.  

 

Члан 5. 

Лакше повреде обавеза, а које се могу учинити у случају неизвршавања наставних обавеза, 

непридржавања обавеза, дужности и дисциплине у вези са интернатским смјештајем, као и 

неизвршавања или несавјесног извршавања практичне наставе (дежурства и др.), јесу: 

1) ометање наставе, 

2) кашњење на наставу, 

3) неблаговремено правдање изостанака, по протеку рока од пет дана од дана учињеног изостанка, 

4) неоправдано изостајање са наставе и других облика обуке до шест наставних часова у току трајања 

обуке, 

5) пушење у просторијама Управе, 

6) неодржавање просторија интерната у којима кадети, односно полазници обуке бораве, 

7) непридржавање наређења и упутстава које дају наставници и старјешине у вези са унутрашњом 

организацијом рада, дневним распоредом рада и кућним редом у Одјељењу за логистику и интернатске 

услуге, 

8) неоправдан изостанак с јутарње фискултуре или са смотре, 

9) несавјесно вршење дужности дежурног кадета, односно полазника обуке, 



10) кашњење на практичну обуку или на дужност током стручног оспособљавања - приправничког рада 

(у даљем тексту: стручно оспособљавање), 

11) неодржавање личне хигијене, уредног спољашњег изгледа, као и неношење или неправилно ношење 

униформе или опреме и 

12) недолично понашање током стручног оспособљавања, као и према грађанима. 

 

Члан 6. 

Теже повреде обавезa, дужности и дисциплине су: 

1) преправка података дневнику рада, књизи евиденција (у даљем тексту: дневник рада), увјерењима и 

другим јавним исправама које издаје Полицијска академија, 

2) преправка или дописивање података у евиденцијама које води Управа, 

3) недолазак на дужност, самовољно напуштање дужности, одбијање извршавања наређења или 

неизвршавање наређења, 

4) дрско или недолично понашање према наставницима, старјешинама, радницима Управе, студентима, 

кадетима, запосленима у Министарству, као и грађанима, 

5) самовољно напуштање дежурства у Управи или током стручног оспособљавања, 

6) самовољно напуштање наставног процеса на Полицијској академији и другим мјестима на којима се 

врши организован боравак, 

7) подстрекавање, помагање кадету, односно полазнику обуке у употреби алкохола, дрога и других 

наркотичких средстава, као и њихово самовољно конзумирање, 

8) одбијање захтјева одговорног старјешине за приступање алкотесту и тесту на дроге, 

9) изазивање, односно учествовање у тучи у просторијама Управе, приликом извођења наставе, 

ваннаставних активности, на пракси, у току стручног оспособљавања,  као и на јавном мјесту, 

10) посједовање, употреба или промет оружја, експлозивних, запаљивих, отровних или других сличних 

средстава у просторијама Управе, 

11) крађа, несавјесно чување и намјерно или са грубом непажњом уништавање имовине Управе, односно 

Министарства, 

12) извршавање и других радњи које представљају кривично дјело или прекршај и чине кадета 

неподобним за даље школовање у Управи, као и за даљи рад у Министарству, 

13) неоправдано изостајање с наставе и обуке више од шест наставних часова, 

14) злоупотреба полицијске униформе и неовлашћена примјена полицијских овлашћења у вријеме 

трајања наставе, обуке и стручног оспособљавања, 

15) давање неистинитих изјава претпостављенима, као и неовлашћено давање изјава средствима јавног 

информисања, 

16) учестало чињење лакших повреда обавеза из члана 5. овог правилника током трајања наставног 

процеса, 

17) повреда обавеза коју учини кадет, односно полазник обуке након изречене мјере - укор од 

наставничког вијећа и начелника Јединице за полицијску обуку - Полицијске академије (у даљем тексту: 

начелник Јединице) и 

18) свако понашање кадета, односно полазника обуке које штети угледу Министарства. 

 

III ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЈЕРЕ, НАДЛЕЖНОСТ И ПОСТУПАК ЗА ИЗРИЦАЊЕ 

ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЈЕРЕ 

 

Члан 7. 

(1) За лакше повреде обавеза могу се изрећи сљедеће дисциплинске мјере: 

1) опомена и 

2) укор. 

(2) За теже повреде обавеза могу се изрећи сљедеће дисциплинске мјере: 

1) укор пред искључење и 

2) искључење са Полицијске академије. 

(3) Дисциплинске мјере из ст.1 и 2. овог члана изричу се у писаној форми. 

 

Члан 8. 

Органи за изрицање дисциплинских мјера су: 

1) разредни старјешина, 

2) наставничко вијеће, 

3) начелник Јединице и 

4) Дисциплинска комисија (у даљем тексту: Комисија). 

 

 

 



Члан 9. 

(1) Дисциплинску мјеру – опомена изриче разредни старјешина кадету за повреду обавеза из члана 5. т. 

1, 2, 3. и 4. овог правилника, а због неизвршавања наставних обавеза. 

(2) Дисциплинска мјера из става 1. овог члана снижава оцјену владања на врлодобар (4). 

 

Члан 10. 

(1) Дисциплинску мјеру - укор изриче наставничко вијеће кадету, који учини лакшу повреду обавеза из 

члана 5. т. 1, 2, 3. и 4. овог правилника, а коме је претходно изречена дисциплинска мјера опомена. 

(2) Дисциплинска мјера из става 1. овог члана снижава оцјену владања на добар (3). 

 

Члан 11. 

(1) Дисциплинску мјеру – опомена или укор изриче начелник Јединице кадету, који учини повреду 

обавеза из члана 5. т. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. и 12. овог правилника, на иницијативу начелника Јединице за 

стручну обуку, начелника Одјељења за логистику и интернатске услуге, као и полицајца ментора, а због 

неизвршавања или несавјесног извршавања практичне наставе, непридржавања обавеза у вези са 

интернатским смјештајем, као и неизвршавања обавеза током стручног оспособљавања. 

(2) Мјера из става 1. овог члана снижава оцјену владања на врлодобар (4), односно добар (3). 

 

Члан 12. 

(1) Кадету који учини тежу повреду обавеза, из члана 6. овог правилника, Комисија изриче 

дисциплинску мјеру укор пред искључење или дисциплинску мјеру искључење са Полицијске 

академије. 

(2) Дисциплинска мјера укор пред искључење кадету снижава оцјену владања на задовољава (2), 

односно не задовољава (1), у зависности од чињеничног стања утврђеног током дисциплинског 

поступка. 

(3) У случају да је оцјена снижена на не задовољава, наставничко вијеће може на сједници, на крају 

обуке, а на приједлог разредног старјешине, поправити оцјену из владања за једну оцјену више, под 

условом да је кадету у току полицијске обуке изречена само једна дисциплинска мјера. 

(4) Дисциплинска мјера искључење са Полицијске академије има за посљедицу раскид посебног уговора 

о међусобним правима и обавезама, који се, у складу са Законом, закључује између Министарства и 

кадета полицијске обуке. 

 

Члан 13. 

(1) Дисциплински поступак за изрицање дисциплинских мјера укор пред искључење и искључење са 

Полицијске академије за кадете покреће начелник Јединице, у складу са Законом, захтјевом за 

покретање дисциплинског поступка, а на основу оправдано поднесене иницијативе. 

(2) Иницијатива се подноси у писаној форми, са образложењем, и може је дати сваки радник Управе, 

односно Министарства, који има сазнања о учињеној тежој повреди обавеза кадета. 

 

Члан 14. 

(1) Након поднесене иницијативе из чл. 11. и 13. овог правилника, спроводи се претходни поступак. 

(2) Начелник Јединице може да одреди запосленог у Полицијској академији, који спроводи претходни 

поступак и заступа захтјев за покретање дисциплинског поступка пред Комисијом. 

(3) У претходном поступку узима се изјава кадета, односно полазника обуке и прикупљају други докази 

за утврђивање чињеница у вези са повредом обевезе. 

(4) Претходни поступак се окончава у року од пет дана од дана достављања иницијативе. 

 

Члан 15. 

(1) Начелник Јединице закључком одбацује иницијативу у случају: 

1) ако радња описана у иницијативи није прописана као повреда обавезе и 

2) ако је наступила застарјелост за покретање дисциплинског поступка. 

(2) Уколико иницијатива за покретање дисциплинског поступка не буде одбачена, а у претходном 

поступку се утврди да је ријеч о лакшој повреди обавезе, начелник Јединице доноси рјешење о изрицању 

дисциплинске мјере из члана 7. став 1. т. 1) и 2) овог правилника. 

(3) Уколико иницијатива за покретање дисциплинског поступка не буде одбачена, а у претходном 

поступку се утврди да је ријеч о тежој повреди обавезе, начелник Јединице подноси Комисији захтјев за 

покретање дисциплинског поступка, који садржи: 

1) основне податке о кадету, 

2) вријеме, мјесто и начин извршења повреде, 

3) врсту и квалификацију повреде, 

4) околности под којима је повреда учињена и 

5) други материјал који поткрепљује наводе захтјева. 



 

Члан 16. 

О покретању дисциплинског поступка, у складу са Законом, благовремено се обавјештава кадет 

против којег се покреће поступак и доставља му се примјерак захтјева за покретање дисциплинског 

поступка. 

 

Члан 17. 

(1) Комисија води дисциплински поступак против кадета за учињену тежу повреду обавезе из члана 6. 

овог правилника. 

(2) Предсједника, два члана Комисије и њихове замјенике рјешењем именује министар, на приједлог 

начелника Управе, на период од двије године. 

 

Члан 18. 

(1) Комисија спроводи дисциплински поступак за учињене теже повреде обавеза од кадета, за које се 

изричу дисциплинске мјере укор пред искључење и искључење са Полицијске академије, у складу са чл. 

12. и 13. овог правилника. 

(2) По пријему захтјева за покретање дисциплинског поступка, Комисија спроводи потребне радње тако 

што позива подносиоца захтјева, кадета против којег се води поступак, свједоке и друга лица за чијим 

исказом постоји потреба. 

(3) Позив се уручује најкасније пет дана прије датума одређеног за одржавање расправе. 

(4) Кадет има право, у складу са Законом, на праведно и јавно саслушање, као право да се изјасни на 

захтјев, односно на доказе. 

(5) Комисија може, у одређеним случајевима, да затражи и мишљење психолога. 

 

Члан 19. 

(1) О саслушању кадета против којег се води поступак, свједока и других лица која учествују у поступку 

сачињава се записник. 

(2) У записник се уносе подаци о саставу Комисије, датуму и мјесту одржавања расправе, подаци о 

позваним лицима, њихове изјаве, као и подаци о самом току поступка. 

(3) Након завршетка саслушања, записник потписују предсједник Комисије, записничар и кадет против 

којег се поступак води. 

(4) Након завршеног поступка, Комисија доноси одлуку о дисциплинској одговорности кадета. 

 

Члан 20. 

(1) На рјешење о изреченој мјери укор пред искључење кадет има право приговора начелнику Управе, у 

року од осам дана од дана достављања рјешења. 

(2) На рјешење о изреченој мјери искључење са Полицијске академије кадет има право приговора 

министру унутрашњих послова, путем Управе, у року од петнаест дана од дана достављања рјешења. 

(3) Рјешење донесено по приговору из става 2. овог члана је коначно и против њега се не може изјавити 

жалба, али се може, у складу са Законом, покренути управни спор пред надлежним судом, у року од 30 

дана од дана коначности. 

 

Члан 21. 

(1) Поступак утврђивања одговорности кадета је хитан и окончава се у времену трајања одговарајуће 

обуке. 

(2) Уколико је протекло 90 дана од дана учињене повреде обавеза, дужности и дисциплине, не може се 

покренути дисциплински поступак. 

 

IV ИЗВРШЕЊЕ ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЈЕРЕ И ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗРЕЧЕНИМ 

ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИМ МЈЕРАМА 

 

Члан 22. 

Дисциплинска мјера искључење са Полицијске академије извршава се након што одлука о 

изрицању дисциплинске мјере постане коначна. 

 

Члан 23. 

Изречена дисциплинска мјера и оцјена владања снижена изреченом мјером евидентира се у 

Дневник рада и матичне евиденције Полицијске академије. 

 

V МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ ПОЛАЗНИКА ОБУКЕ 

 

Члан 24. 



Кадет или полазник обуке одговоран је за штету коју у току обуке, намјерно или из грубе 

непажње, проузрокује Министарству или другом правном, односно физичком лицу у складу са Законом. 

 

Члан 25. 

Постојање штете, њену висину, околности под којима је наступила, ко је штету проузроковао и 

начин на који ће се та штета накнадити утврђује посебна комисија, коју именује министар, на приједлог 

начелника Управе. 

 

Члан 26. 

Сваки запослени у Управи, односно Полицијској академији, у складу са Законом, одмах по 

сазнању за насталу штету, подноси извјештај о причињеној штети и иницира поступак за утврђивање 

материјалне одговорности кадета, односно полазника обуке, без обзира на то да ли је с тим у вези 

против кадета, односно полазника обуке покренут и дисциплински поступак. 

 

VI  ОДГОВОРНОСТ ПОЛАЗНИКА  ОБУКЕ 

 

Члан 27. 

Полазници обуке у Полицијској академији, треба  да се придржавају одредаба подзаконског акта 

који прописује обавезе у вези са наставом, интернатским смјештајем и кућним редом Управе. 

 

Члан 28. 

(1) Непридржавање и непоступање у складу са одредбом члана 27. овог правилника има за посљедицу 

изрицање сљедећих дисцилинских мјера: 

1) опомена и 

2) искључење са обуке. 

(2) Дисциплинску мјеру опомена полазнику обуке који учини лакшу повреду обавеза из члана 5. овог 

правилника изриче начелник Јединице. 

(3) Дисциплинску мјеру искључење са обуке полазнику обуке који учини тежу повреду обавеза из члана 

6. овог правилника изриче начелник Јединице, на приједлог Наставничког вијећа Полицијске академије, 

а који се подноси одмах по сазнању о учињеној повреди. 

 

Члан 29. 

(1) Рјешење о искључењу са обуке доноси се одмах, а најкасније у року од три дана од дана подношења 

приједлога из члана 28. став 3. овог правилника, дате изјаве полазника обуке и свједока. 

(2) Рјешење из става 1. овог члана доноси начелник Јединице. 

(3) На рјешење о искључењу са обуке полазник обуке може поднијети приговор, у року од осам дана од 

пријема рјешења. 

(4)  О приговору из става 3. овог члана одлучује начелник Управе, а приговор не одгађа извршење 

рјешења. 

(5) Поступак утврђивања одговорности полазника обуке је хитан и окончава се у времену трајања 

одговарајуће обуке. 

(6) О изреченој мјери искључења са обуке обавјештава се надлежна организациона јединица 

Министарства из које је полазник обуке на обуку упућен ради спровођења поступка за утврђивање 

евентуалне дисциплинске одговорности. 

 

ГЛАВА VII 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 30. 

Управа треба да упозна кадете и друге који имају статус полазника обуке са одредбама овог 

правилника прије почетка наставног процеса, односно одговарајуће обуке. 

 

Члан 31. 

Поступци о дисциплинској и материјалној одговорности кадета и полазника обуке који су почети 

прије ступања на снагу овог правилника, окончаће се према тада важећим прописима. 

 

Члан 32. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о дисциплинској и 

материјалној одговорности полазника основне обуке, специјалистичке обуке и других облика стручног 

оспособљавања и усавршавања у Јединици за основну и специјалистичку обуку – Полицијској академији 

(''Службени гласник Републике Српске'', број 61/10). 

 



Члан 33. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

Републике Српске''. 
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