
На основу члана 25. став 4. 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, на приједлог директора полиције, 27. јануара 2017. године, доноси 

 

ПРАВИЛНИК 
О ПОЛИЦИЈСКОЈ ОПРЕМИ 

(СГ РС број 10/17) 
 

Члан 1. 

Овим правилником прописују се врсте, састав, начин коришћења и ношења опреме, рокови трајања, као 

и начин одржавања опреме која се користи у Министарству унутрашњих послова Републике Српске (у 

даљем тексту: Министарство) приликом вршења полицијских послова и задатака. 

 

Члан 2. 

(1) Полицијском опремом сматра се основна и посебна опрема коју користе полицијски службеници ради 

вршења послова и задатака, припадајућа и додатна опрема за наоружање и информационо-комуникациона 

опрема. 

(2) Основну полицијску опрему чини: 

1) основна полицијска опрема на личном задужењу, 

2) основна полицијска опрема на личном задужењу за успостављање јавног реда и мира, 

3) основна полицијска опрема на личном задужењу за вршење послова и задатака регулисања и контроле 

саобраћаја, 

4) основна полицијска опрема на задужењу у организационој јединици Министарства и 

5) основна полицијска опрема на задужењу у организационој јединици Министарства за вршење послова 

и задатака регулисања и контроле саобраћаја. 

 

Члан 3. 

(1) Основну полицијску опрему на личном задужењу чине: 

1) полицијска униформа, 

2) опасач са пратећом опремом, 

3) лично наоружање, 

4) службена палица, 

5) средства везивања, 

6) “стоп” таблица, 

7) батеријска лампа, 

8) пиштаљка и 

9) заштитни панцир. 

(2) Основну полицијску опрему на личном задужењу за успостављање јавног реда и мира чине: 

1) интервентна палица, 

2) телескопска палица (склопива), израђена од разних материјала, 

3) заштитна кацига (шљем), 

4) штитници за поједине дијелове тијела, 

5) заштитне наочаре и маске, 

6) заштитне рукавице и 

7) штитови. 

 

Члан 4. 

Основну полицијску опрему на личном задужењу, поред опреме из члана 3. став 1. овог правилника, за 

вршење послова и задатака регулисања и контроле саобраћаја чине: 

1) “стоп” таблица са сопственим извором свјетлости, 

2) свијетлоодбојни прслук и 

3) нарукавља са флуоресцентним детаљима. 

 

Члан 5. 

(1) Основну полицијску опрему на задужењу у организационој јединици Министарства чине: 

1) средства за балистичку заштиту, 

2) средства за принудно заустављање лица или возила, 

3) уређаји и средства за утврђивање присутности алкохола и дрога у организму, 

4) несесери са прибором и опремом за обављање криминалистичких увиђаја, прибор за цртање и 

припадајућа фото и видео опрема, 



5) инспекцијска огледала, 

6) радио-станица, 

7) уређаји и опрема за видео-аудио дигитално снимање, обраду и чување података, 

8) ручни детектор метала и детектори метала за контролу пролаза лица, 

9) детектори метала за преглед терена, 

10) дозиметри за мјерење јонизујућих зрачења, 

11) лични алат или комплет за противдиверзиони преглед, 

12) комплет за уклањање неексплодираних или минскоексплозивних средстава, 

13) двоглед са увећањем, 

14) ендоскопски уређај, 

15) уређаји за детекцију присуства CO2, 

16) електронски и ласерски уређаји за мјерење даљине, 

17) ГПС уређај за оријентацију, навигацију, позиционирање и праћење, 

18) возила са полицијским ознакама и уређаји (радио-станица и ГПС уређај) који се у њих уграђују, 

19) возила без полицијских ознака у којима су уграђени свјетлосни и звучни уређаји и/или други уређаји 

(радио-станица и ГПС уређај), 

20) специјална моторна возила (борбена оклопна возила, камиони), 

21) амбулантно-санитетско возило са пратећом опремом, 

22) чамци и уређаји и системи који се у њих уграђују и 

23) моторне санке. 

(2) У посебним случајевима, када је то потребно ради вршења послова и задатака, основну опрему из става 

1. т. 1. до 14. овог члана полицијски службеници, припадници Специјалне антитерористичке јединице и 

интервентних јединица задужују лично. 

 

Члан 6. 

Основну полицијску опрему на задужењу у организационој јединици Министарства за вршење послова и 

задатака регулисања и контроле саобраћаја чине: 

1) уређаји за мјерење брзине кретања моторних возила, 

2) уређаји за утврђивање присуства алкохола у крви, 

3) уређаји за утврђивање присуства дрога или психоактивних лијекова у организму, 

4) несесери за вршење увиђаја саобраћајних незгода, 

5) триопани, 

6) саобраћајне купе, 

7) мјерна колица (курвиметар), 

8) рефлектори и 

9) друга опрема која се користи приликом вршења увиђаја саобраћајних незгода. 

 

Члан 7. 

(1) Полицијску опрему за посебне намјене чине: 

1) све врсте оружја, осим личног наоружања, 

2) опрема за ватрену обуку у руковању ватреним оружјем, 

3) уређаји и системи за техничку заштиту објеката и штићених простора, 

4) рендгенски уређаји, 

5) детектори експлозива и детектор молекула експлозива у ваздуху, 

6) детектори токсичних материја, 

7) детектори запаљивих гасова и пара, 

8) детектори сатних механизама (контактни и бесконтактни), 

9) прибор за отварање врата аутомобила са удаљености, 

10) експлозивна средстава, пуњења и муниција за специјалну намјену, 

11) самоходно средство за извиђање и испитивање направа са удаљености, 

12) електронски уређаји или системи за детекцију зрачења, ручни термовизијски уређаји, мобилни и 

стационарни термовизијски системи, 

13) уређаји и средства за спровођење тајних надзора, праћења и техничког снимања, 

14) уређаји, средства и алати за рад са минско-експлозивним и неексплодираним убојним средствима, 

15) алати и сет за савладавање вјештачких препрека и насилно отварање барикадираних просторија, 

16) хемијска средства пуњена нешкодљивим сузавцем или хемијском материјом блажег дејства од 

сузавца, која након дејства не остављају посљедица по психичко и опште здравље лица, 

17) уређаји и опрема за балистичка испитивања, 

18) уређаји и опрема за механоскопска испитивања, 

19) уређаји и опрема за хемијска испитивања, 

20) уређаји и опрема за биолошка испитивања, 

21) уређаји и опрема за дактилоскопска испитивања, 



22) уређаји и опрема за графолошка испитивања, 

23) ронилачка опрема, 

24) спасилачка опрема, 

25) падобранска опрема, 

26) алпинистичка опрема, 

27) скијашка опрема, 

28) посебне торбе за ношење и коришћење опреме и наоружања, 

29) опрема за службене псе и водиче службених паса и 

30) опрема за боравак у природи (шатори, мобилни тушеви, агрегати, пољске кухиње). 

(2) Опрему за посебне намјене из става 1. овог члана задужује организациона јединица Министарства. 

 

Члан 8. 

(1) Припадајућу опрему за наоружање полицијских службеника чине: 

1) дијелови за наоружање, 

2) алати и опрема за одржавање наоружања, 

3) опрема за чување и транспорт наоружања, 

4) опрема за испитивање наоружања и 

5) комплет за ношење оружја. 

(2) Припадајућу опрему из става 1. т. 1, 2, 3. и 4. овог члана задужује организациона јединица 

Министарства, а припадајућу опрему из става 1. тачка 5. овог члана задужује полицијски службеник 

лично. 

 

Члан 9. 

(1) Додатну опрему за наоружање полицијских службеника чине: 

1) оптички нишан, 

2) брзи нишани (холографски и термовизијски), 

3) ласерски обиљеживачи циља (у видљивом и невидљивом спектру), 

4) лампе за наоружање, 

5) различите врсте рукохвата и шина које служе за лакше руковање наоружањем, 

6) пригушивач пуцња и 

7) показивач, свјетлосни и навигациони нишан. 

(2) Додатну опрему из става 1. овог члана задужује организациона јединица Министарства, а у посебним 

случајевима за вршење послова и задатака полицијски службеници наведену опрему лично задужују. 

 

Члан 10. 

(1) Информационо-комуникациону опрему полицијских службеника чине: 

1) радио-уређаји и пратећа опрема: 

1. ручна радио-станица, 

2. фиксна радио-станица, 

3. мобилна радио-станица и 

4. пратећа опрема, антене, микрофони, батерије, адаптери за напајање, пуњачи за батерије, звучници, ПТТ 

тастери; 

2) телефонски системи: 

1. телефонски апарати и 

2. системи за хитно аутоматско обавјештење; 

3) рачунари, периферни уређаји и мрежни уређаји за приступ информационом систему: 

1. десктоп рачунар за приступ информационом систему у организационим јединицама, 

2. лаптоп рачунари за приступ информационом систему са терена, 

3. мобилни уређаји за приступ информационом систему са терена (таблет, PDA, “паметни” телефон) и 

4. периферни уређаји (штампач, скенер, камера, меморијски уређај); 

4) уређаји и опрема за безбједну обраду, пренос и похрањивање података, као што су уређаји и опрема за 

криптографију (криптографски систем); 

5) уређаји за контролу и евиденцију улаза у објекте и просторије: 

1. систем за контролу улаза и 

2. систем за видео-надзор. 

(2) Опрему из става 1. овог члана задужује организациона јединица Министарства, а када је то потребно 

за вршење послова и задатака полицијски службеници наведену опрему лично дуже. 

 

Члан 11. 

Полицијском опремом, поред опреме из чл. 3, 4, 5, 6, 7. и 8. овог правилника, сматрају се и опрема, уређаји 

и средства који нису у слободној продаји на тржишту. 

 



Члан 12. 

Полицијском службенику додјељује се полицијска опрема у складу са пословима и задацима на које је 

распоређен. 

 

Члан 13. 

Полицијска опрема на задужењу у организационим јединицама Министарства издаје се полицијском 

службенику по налогу руководиоца организационих јединица. 

 

Члан 14. 

(1) Полицијска опрема се користи у извршавању редовних, посебних и специјалних задатака, као и за 

потребе извођења обуке. 

(2) Полицијски службеник се упознаје са инструкцијама и прописима у циљу безбједног руковања и 

контролисања полицијском опремом. 

(3) Полицијски службеник је одговоран за чишћење и одржавање полицијске опреме. 

 

Члан 15. 

(1) Министарство води евиденције о опреми на личном задужењу полицијског службеника, као и 

евиденције задужења опреме организационих јединица Министарства. 

(2) У организационим јединицама Министарства води се евиденција о врсти и количини опреме. 

 

Члан 16. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о полицијској опреми (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 99/14). 

 

Члан 17. 

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

Српске”. 

 

Број: С/М-020-349/16 

27. јануара 2017. године       Министар, 

Бања Лука         Мр Драган Лукач, с.р. 


