На основу члана 151. став 6. 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), министар
унутрашњих послова 6. марта 2017. године доноси

ПРАВИЛНИК
О ОЦЈЕЊИВАЊУ КАДЕТА И ПОЛАЗНИКА ПОЛИЦИЈСКЕ ОБУКЕ
(СГ РС 28/17)
ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређује се поступак оцјењивања кадета и полазника полицијске обуке.
Члан 2.
Оцјењивање кадета и полазника полицијске обуке врши се током полицијске обуке у Управи за
полицијску обуку (у даљем тексту: Управа), у Јединици за полицијску обуку - Полицијска академија.
ГЛАВА II
ОЦЈЕЊИВАЊЕ КАДЕТА
Члан 3.
Оцјењивање успјеха кадета је континуирана активност која има више функција, а оцјена нарочито треба
да:
1) буде објективна и поуздана мјера напредовања кадета у савладавању наставног плана и програма,
2) кадета обавјештава редовно о успјеху,
3) кадета подстиче на активан однос према настави и другим облицима учења,
4) кадета оспособљава за објективну процјену сопственог успјеха и успјеха других кадета,
5) је показатељ ефикасности рада наставника, инспектора, стручних сарадника и сарадника (у даљем
тексту: наставници) у Јединици за полицијску обуку - Полицијској академије (у даљем тексту:
Полицијска академија).
Члан 4.
(1) Успјех кадета оцјењује се током квалификационих периода, односно у свим фазама полицијске
обуке.
(2) Кадет се оцјењује из наставних предмета и владања, на завршном испиту, као и током обуке стручног
оспособљавања - приправничког рада (у даљем тексту: стручно оспособљавање), у складу са наставним
планом и програмом.
(3) Оцјена је бројчана и описна, те изражена процентом успјеха у односу на прописани максимум
бодова.
Члан 5.
Оцјењивање кадета врши се на основу:
1) усмене провјере знања,
2) писмене провјере знања,
3) ситуационих тестова,
4) оцјене пракичног рада и
5) демонстрације практичних вјештина.
Члан 6.
Успјех кадета у учењу изражава се оцјеном:
1) одличан (5),
2) врло добар (4),
3) добар (3),
4) довољан (2) и
5) недовољан (1).

Члан 7.
Оцјену одличан (5) добија кадет који:
1) у цјелини усвоји знања и вјештине на нивоу стваралачког односа према наученом,
2) може примјенити знање и вјештине у највишем степену, повезујући теоријско и практично знање, и
3) у свом раду показује највиши степен усменог и писменог изражавања, етике, поштовања кодекса
понашања и опште културе.
Члан 8.
Оцјену врло добар (4) добија кадет који:
1) усвоји знања и вјештине у нивоу критичког односа према наученом,
2) може да примјењује стечена знања и вјештине повезивањем теорије и праксе и
3) у свом раду показује висок степен усменог и писменог изражавања, етике, поштовања кодекса
понашања и опште културе.
Члан 9.
Оцјену добар (3) добија кадет који:
1) овлада знањем и вјештином у нивоу разумијевања,
2) може да примјењује стечена основна знања и вјештине повезивањем теорије и праксе и
3) овлада руковањем средствима рада и радним операцијама у степену који омогућава благовремено
извршавање послова и задатака.
Члан 10.
Оцјену довољан (2) добија кадет који:
1) овлада знањем и вјештинама у нивоу препознавања и репродуковања, по свим дефинисаним исходима
или задацима наставе,
2) може да примјењује стечена знања и вјештине у једноставнијем степену повезивања теорије и праксе,
3) може самостално да рукује средствима рада без опасности за личну и општу безбједност.
Члан 11.
Оцјену недовољан (1) добија кадет који не овлада знањем, вјештинама и осталим критеријумима из
члана 10. овог правилника, а који су предвиђени за оцјену довољан (2).
Члан 12.
(1) У поступку оцјењинања успјеха кадета наставник уважава личност кадета, његове способности и
развојне карактеристике.
(2) На почетку обуке кадети добијају обавјештења о начину, динамици и елементима оцјењивања.
(3) Оцјена је јавна и саопштава се кадету послије сваког испитивања, са образложењем.
(4) Приликом провјере знања наставник се према кадету опходи са поштовањем и не може упућивати
увредљиве ријечи кадету.
(5) Кадет не може добити оцјену када је из било којих разлога одсутан са наставе.
(6) Понашање супротно ставу 4. овог члана сматра се повредом радних дужности.
Члан 13.
(1) Оцјењивање кадета врши се у току полицијске обуке и након окончања:
1) предмета и модула,
2) практичних и посебних вјештина полиције,
3) сваке фазе обуке,
4) стручног оспособљавања и
5) рефлексивне фазе.
(2) У току полицијске обуке овјењује се и владање кадета.
Члан 14.
Критеријуми оцјењивања кадета из предмета и модула су:
1) врста усвојеног знања,
2) обим усвојеног знања и
3) ниво усвојених знања, вјештина и практичног поступања у складу са дефинисаним исходима
предмета и модула.
Члан 15.
Оцјењивање кадета из предмета и модула може да буде:
1) континуирано,
2) периодично и
3) завршно.

Члан 16.
(1) Континуирано оцјењивање подразумијева усмену, писмену или практичну провјеру знања, а врши се
током релизације програмом предвиђеног садржаја наставне или модуларне јединице, по процјени
наставника, и не мора да буде најављено кадетима.
(2) Оцјене дате током континуираног оцјењивања наставник уписује у посебне листове евединције, а
просјечну оцјену добијену као резултат континуираних провјера уписује у Дневник рада - књигу
евиденција (у даљем тексту: Дневник рада).
Члан 17.
(1) Периодично оцјењивање подразумијева усмену и писмену провјеру или провјеру практичног
поступања кадета.
(2) Током периодичног оцјењивања наставници и ментори практичне обуке вреднују степен усвојеног
знања, вјештина и ставова планираних исхода обуке за протекли период, односно након завршетка једне
наставне области или модуларне јединице и било који облик периодичног оцјењивања мора бити
најављен кадетима.
Члан 18.
Завршним оцјењивањем вреднује се степен успјешности кадета, у складу са програмом, дефинисаним
задацима и исходима предмета, модула и комплетне обуке.
Члан 19.
(1) Периодично и завршно оцјењивање усвојеног знања врши се на основу писменог тестирања.
(2) Испитна питања на завршном тесту, структуру, број питања и бодовање утврђује комисија коју
именује начелник Полицијске академије.
(3) За сваки предмет, односно модул формира се посебна комисија.
(4) Комисија из става 2. овог члана састоји се од најмање три члана, и то једног сталног и два члана из
реда наставника и инспектора за полицијску обуку.
(5) За сталног члана комисије из става 4. овог члана именује се виши стручни сарадник за планирање,
контролу и еваулацију обуке или виши стручни сарадник за израду и развој наставног плана и програма
и организацију обуке.
(6) Кадет у току дана може да има највише двије периодичне или завршне провјере знања.
Члан 20.
Успјех кадета на тесту провјере знања изражава се процентом успјеха у односу на прописани максимум
бодова, а који се претвара у бројчану оцјену по сљедећем критеријуму:
1) од 90% до 100% - одличан (5)
2) од 80% до 89,99% - врло добар (4)
3) од 70% до 79,99% - добар (3),
4) од 60% до 69,99% - довољан (2) и
5) до 59,99% - недовољан (1).
Члан 21.
Наставник обавјештава кадете о термину периодичног или завршног тестирања, као и о критеријумима
за оцјењивање.
Члан 22.
(1) Оцјена демонстрације практичних вјештина полиције (у даљем тексту: практичне вјештине)
изражава се бројчано, а формира се на основу броја бодова који су добијени за сваку област посебно.
(2) Задаци током демонстрације практичних вјештина могу имати различиту бодовну вриједност, а
самим тим и различиту оцјену.
(3) Оцјена се образлаже и саопштава кадету.
Члан 23.
(1) Вредновање успјеха кадета из предмета Руковање полицијским оружјем са наставом гађања врши се
на основу за то посебно стандардизованих норми, а који се полаже у оквиру практичних и посебних
вјештна полиције.
(2) Резултати постигнути на прецизном и тактичком гађању вреднују се бројчаним оцјенама, а
критеријум оцјењивања је саставни дио наставног плана и програма Руковање полицијским оружјем са
наставом гађања.

Члан 24.
(1) Кадет који по завршетку било које фазе обуке има закључену оцјену недовољан (1) из три или више
предмета или модула нема право на полагање поправног испита.
(2) Кадет који по завршетку било које фазе обуке има закључену оцјену недовољан (1) из највише два
предмета или модула упућује се на поправни испит.
(3) Прије полагања поправног испита кадет похађа припремну – допунску наставу у трајању од 10
наставних часова за сваки наставни предмет или модул за који полаже поправни испит.
(4) Поправни испит се организује након припремне – допунске наставе, у року од 7 дана од дана
завршетка обуке.
(5) Припремна - допунска настава за кадета који се упућује на поправни испит је обавезна, а реализује се
у складу са Динамичким планом активности, који је саставни дио Програма рада класе.
Члан 25.
(1) Поправни испит из члана 24. став 2. овог правилника организује се након сваке фазе обуке, као и
након завршног испита.
(2) Поправни испит полаже се пред испитном комисијом из члана 37. овог правилника.
Члан 26.
(1) Закључна оцјена је бројчана и утврђује се из предмета или модула на крају сваке фазе обуке као
просјечна оцјена свих оцјена добијених провјером знања и вјештина на основу елемената вредновања из
члана 5. овог правилника, као и на основу практичног рада кадета.
(2) Да би била изведена закључна оцјена, кадет се оцјењује са најмање двије оцјене из наставног
предмета, односно са најмање три оцјене из вјештина и модула.
(3) Да би кадет прешао из једне фазе обуке у другу, услов је да је позитивно оцијењен из свих исхода
обуке реализовних у тој фази.
(4) Општи успјех кадета утврђује се на крају обуке, а на основу просјека закључених оцјена из свих
предмета, вјештина и модула, прописаних у чл. 14. до 23. овог правилника.
Члан 27.
Уколико је кадет током обуке из свих предмета, вјештина и модула оцијењен у складу са чланом 26. став
2. овог правилника, коначна оцјена утврђује на сљедећи начин:
1) одличан (5) - ако је просјек свих појединачних оцјена најмање 4,50,
2) врлодобар (4) - ако је просјек свих појединачних оцјена од 3,50 до 4,49,
3) добар (3) - ако је просјек свих појединачних оцјена од 2,50 до 3,49,
4) довољан (2) - ако је просјек свих појединачних оцјена од 1,50 до 2,49 и
5) недовољан (1), ако је просјек свих појединачних оцјена мањи од 1,50.
Члан 28.
(1) Закључну оцјену из свих предмета, модула и вјештина утврђује наставничко вијеће, на предлог
предметног наставника.
(2) Наставничко вијеће може да промијени приједлог коначне оцјене предметног наставника, искључиво
уз образложење према критеријима утврђеним у овом правилнику.
(3) Наставничко вијеће утврђује нову оцјену већином гласова присутних чланова наставничког вијећа.
(4) Утврђена оцјена из става 3. овог члана евидентира се у напомени у Дневнику рада, а образлаже се у
записнику са сједнице наставничког вијећа.
Члан 29.
(1) Закључна оцјена коју утврди наставничко вијеће уписује се у евиденције, и то у:
1) Дневник рада,
2) матичну књигу,
3) записник са завршног испита и
4) записник са поправног испита.
(2) Уколико се утврди да је оцјена у евиденције уписана погрешно, иста се поништава на начин да се
прецрта и, након тога, овјери потписом начелника Полицијске академије и печатом.
Члан 30.
(1) Приликом предлагања и утврђивања закључне оцјене, оцјене добијене примјеном различитих
техника провјере знања су равноправне.
(2) Кадету се не може смањити оцјена из предмета, односно модула због непримјереног понашања.
(3) Кадету се не може за једно питање или задатак дати више негативних оцјена.

Члан 31.
(1) Кадет може након сваке фазе обуке да уложи приговор начелнику Полицијске академије на закључну
оцјену у року од 24 часа од сазнања за оцјену.
(2) О приговору одлучује начелник Полицијске академије у року од 24 часа од пријема приговора.
(3) Уколико начелник Полицијске академије оцијени да је поднесени приговор оправдан, формира
комисију која врши провјеру знања кадета.
(4) Комисију из става 3. овог члана чине три члана, и то два наставника или инспектора за полицијску
обуку или стручна сарадника из Полицијске академије и начелник Одјељења за полицијску обуку, с тим
да члан комисије не може да буде наставник на чију оцјену је приговор поднесен.
(5) Закључна оцјена комисије је коначна.
Члан 32.
(1) Оцјењивање кадета током стручног оспособљавања врше ментори практичне обуке, односно
полицајац-ментор и ментор-координатор у основним организационим јединицама ван сједишта
Министарства.
(2) Оцјењивање се врши у сладу са програмским садржајем који је утврђен наставним планом и
програмом, на прописаним обрасцима, који су његов саставни дио.
(3) Појединачне оцјене дате за програмски садржај из става 2. овог члана ментор-координатор доставља
Полицијској академији, најдаље у року од седам дана од дана његове реализације.
(4) На основу појединачних оцјена из става 3. овог члана ментор-координатор након обављеног стручног
оспособљавања полицајцу-приправнику даје оцјену задовољава или не задовољава као завршну на
обрасцу Завршне евалуације, који је саставни дио наставног плана и програма.
(5) Уколико, током стручног оспособљавања, полицајац-приправник буде оцијењен оцјеном не
задовољава из било којег програмског садржаја, полицајац-ментор сачињава приједлог плана и програм
додатне обуке за полицајца-приправника и предлаже га ментору-координатору.
(6) Приједлог плана и програма из става 5. овог члана одобрава ментор-координатор, о чему обавјештава
Полицијску академију.
(7) Завршна оцјена из става 4. овог члана уноси се у Дневник рада као посебна оцјена.
Члан 33.
(1) У основној организационој јединици ван сједишта Министарства, у којој се кадет стручно
оспособљава и обавља приправнички рад, формира се Дневник приправничког рада кадета.
(2) У Дневник приправничког рада кадета одлажу се:
1) дневни извјештаји полицајца-приправника,
2) обрасци појединачних оцјена по програмским садржајима и
3) образац завршне евалуације.
Члан 34.
(1) Полицајац-приправник који је након обављеног стручног оспособљавања оцијењен оцјеном
задовољава стиче услов за похађање рефлексивне фазе обуке (у даљем тексту: рефлексивна фаза), која се
реализује у Полицијској академији.
(2) Оцјењивање полицајаца-приправника током рефлексивне фазе врши се у складу са наставним планом
и програмом.
Члан 35.
(1) Полицајац-приправник који је након рефлексивне фазе оцијењен оцјеном не задовољава продужава
обуку за још једну наставну седмицу, односно за 40 наставних часова.
(2) Уколико полицајац-приправник и након продужења обуке из става 1. овог члана буде оцијењен
оцјеном не задовољава, не може приступити полагању стручног испита.
(3) Уколико је полицајац-приправник након рефлексивне фазе оцијењен оцјеном задовољава, стиче
услов за полагање стручног испита.
(4) О успјешно завршеној рефлексивној фази, у сврху полагања стручног испита, Полицијска академија
издаје одговарајућу потврду.
(5) Оцјена из рефлексивне фазе уноси се у Дневник рада, као посебна оцјена.
Члан 36.
По завршетку полицијске обуке кадет који има закључене позитивне оцјене из свих предмета, вјештина
и модула полаже завршни испит.
Члан 37.
(1) Завршни испит полаже се пред испитном комисијом за завршни испит, коју именује начелник
Полицијске академије.

(2) У испитну комисију из става 1. овог члана именују се три члана и три замјеника, и то два члана из
области стручних модула, а један из реда осталих радника Полицијске академије.
(3) За предсједника испитне комисије бира се члан комисије из области стручних модула.
Члан 38.
(1) Завршни испит чине:
1) писмени тест и
2) практично поступање кадета у задатој ситуацији.
(2) Садржај завршног испита из става 1. овог члана, одређује се на основу исхода стручних модула.
(3) Писмени тест којем присуствује члан испитне комисије из члана 37. став 1. овог правилника траје 60
минута.
(4) Практично поступање кадета у задатој ситуацији (у даљем тексту: практично поступање) испитна
комисија оцјењује на основу посебног обрасца у којем су дефинисани елементи оцјењивања.
(5) Испитна питања за тест и теме за практично поступање доступни су кадетима од 15. наставне
седмице.
Члан 39.
(1) Успјех кадета на завршном испиту оцјењује се оцјеном задовољава или не задовољава.
(2) Уколико кадет на тесту добије оцјену задовољава, извлачи тему за практично поступање непосредно
прије почетка завршног испита.
(3) Кадет који на тесту добије оцјену не задовољава упућује се на полагање поправног испита.
Члан 40.
(1) Оцјена из практичног поступања утврђује се на основу просјека оцјена датих од стране чланова
испитне комисије.
(2) У току документовања практичног поступања кадет се може служити законским и позаконским
актима и одговарајућим техничким средствима, уз дозволу предсједника испитне комисије.
Члан 41.
Кадет који положи тест, а добије негативну оцјену из дијела завршног испита који се односи на
практично поступање, упућује се на полагање поправног испита из тог дијела завршног испита.
Члан 42.
Поправни испит на завршном испиту полаже се у року до 7 дана од дана полагања завршног испита.
Члан 43.
(1) Владање кадета изражава се описном оцјеном:
1) примјерно,
2) врло добро,
3) добро,
4) задовољавајуће и
5) лоше.
(2) Владање кадета оцјењује се на основу:
1) извршавања обавеза и дужности у Управи, Полицијској академији и основној организационој
јединици ван сједишта Министарства, односно полицијској станици, као и у току обављања стручног
оспособљавања, и
2) поштовања дисциплине у току наставних и ваннаставних активности утврђених наставним планом и
програмом, Статутом Јединице за полицијску обуку - Полицијске академије, као и прописом о
дисциплинској и материјалној одговорности кадета.
Члан 44.
(1) Оцјену примјерно добија кадет који редовно похађа наставу и понашања се у складу са обавезама и
одговорностима из члана 43. став 2. овог правилника.
(2) Оцјена из владања смањује се у случају када је кадету изречена васпитно-дисциплинска мјера.
Члан 45.
(1) За усмени дио поправог испита испитивач припрема питања или задатке из програмом предвиђеног
садржаја предмета, вјештина и модула које кадет полаже.
(2) На усменом дијелу поправног испита кадет добија испитни листић са три питања из сваког наставног
предмета, вјештина или модула, овјерен печатом Полицијске академије, који кадет извлачи пред
испитном комисијом.

(3) На усменом дијелу завршног испита кадет добија листић са питањима или темом за практично
поступање, овјерен печатом Полицијске академије, који кадет извлачи пред испитном комисијом.
(4) Број испитних листића за усмени дио поправног или завршног испита мора да буде већи за пет од
броја кадета који приступају полагању.
(5) Кадет испитни листић може промијенити у року од једног минута након извлачења, што се може
узети у обзир приликом давања оцјене кадету.
Члан 46.
(1) Поправни испит полаже се пред испитном комисијом за поправни испит, коју именује начелник
Полицијске академије.
(2) У испитну комисију из става 1. овог члана именују се три члана и три замјеника, и то као испитивач
наставник из предмета, вјештине или модула који се полаже, а два из реда осталих радника Полицијске
академије.
(3) За предсједника испитне комисије бира се члан комисије из реда осталих радника Полицијске
академије.
Члан 47.
(1) Испитна комисија на поправном испиту након завршеног испита утврђује оцјену, на приједлог
испитивача.
(2) Предсједник комисије, једногласно утврђену оцјену саопштава кадету.
(3) Ако један од чланова испитне комисије не прихвати предложену оцјену, издваја своје мишљење у
писаној форми у записнику о поправном испиту.
(4) О издвојеном мишљењу члана испитне комисије одлучује начелник Полицијске академије.
(5) Уколико начелник Полицијске академије издвојено мишљење усвоји, кадет приступа поновном
полагању поправног испита пред другом комисијом, у року од 3 дана од дана доношења одлуке из става
4. овог члана.
Члан 48.
(1) Пријаву за полагање завршног, односно попраног испита кадет подноси начелнику Полицијске
академије, а на основу те пријаве добија одобрење за полагање.
(2) О полагању испита води се записник на утврђеном обрасцу, а предсједници испитних комисија из чл.
37. и 46. овог правилника сачињавају извјештај о спроведеним испитима.
(3) Записник о полагању испита из става 2. овог члана води стални члан испитне комисије или
записничар.
Члан 49.
За праћење регуларности током завршног, као и поправног испита, одговоран је предсједник испитне
комисије.
III - ОЦЈЕЊИВАЊЕ ПОЛАЗНИКА ПОЛИЦИЈСКЕ ОБУКЕ
Члан 50.
Запослени у Министарсву, полазници полицијске обуке, оцјењују се током полицијске обуке у
Полицијској академији.
Члан 51.
Оцјењивање полазника полицијске обуке врши се у складу са методологијом и критеријумима који су
саставни дио наставних планова и програма полицијске обуке.
IV - ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 52.
Ступањем на снaгу овог правилника престаје да важи Правилник о оцјењивању кадета основне
полицијске обуке у Јединици за основну обуку - Полицијској академији, број: С/М-020-104/15, од 28.
маја 2015. године, и број: С/М-020-123/16, од 31. маја 2016. године.
Члан 53.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Српске“.
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