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На основу 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) и члана 150. 

Закона о полицији и унутрашњим пословима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 

57/16 и 110/16), министар унутрашњих послова доноси 

 

С Т А Т У Т 
ЈЕДИНИЦЕ ЗА ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ – ПОЛИЦИЈСКЕ АКАДЕМИЈЕ 

(С/М-020-44/18, од 14.03.2018. године) 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Статутом Јединице за полицијску обуку - Полицијске академије (у даљем тексту: 

Статут) уређује се обављање дјелатности полицијске обуке и стручног оспособљавања у 

Јединици за полицијску обуку - Полицијској академији (у даљем тексту: Полицијска 

академија), руковођење, управљање, извођење обуке, статус кадета и запосленог у 

Министарству (у даљем тексту: полазник обуке), као и поступак за промјену њиховог 

статуса. 

 

Члан 2. 

Полицијска академија је унутрашња организациона јединица Управе за полицијску 

обуку (у даљем тексту: Управа) Министарства унутрашњих послова Републике Српске (у 

даљем тексту: Министарство). 

 

Члан 3. 

(1) Дјелатност Полицијске академије је полицијска обука кадета и запослених у 

Министарству, као и стручно оспособљавање запослених у Министарству, у складу са 

прописом о поступку полицијске обуке и обавеза кадета у току обуке. 

(2) Полицијска академија може, у складу са потребама и могућностима Министарства, 

реализовати обуку полицијских службеника кроз семинаре и курсеве, а на основу наставих 

планова и програма које доноси министар унутрашњих послова (у даљем тексту: министар).   

 

Члан 4. 

(1) Оснивач Полицијске академије је Влада Републике Српске. 

(2) Настава на Полицијској академији је почела 19. јула 1999. године. 

(3) Сједиште Полицијске академије је у Управи за полицијску обуку Министарства, Булевар 

војводе Живојина Мишића број 10А, у Бања Луци. 

 

Члан 5. 

Полицијска академија има печат округлог облика, пречника 35 mm, са амблемом 

Републике Српске, на којем је ћирилицом у концентричним круговима исписан сљедећи 

садржај: “Република Српска, Министарство унутрашњих послова, Управа за полицијску 

обуку, Јединица за полицијску обуку - Полицијска академија, Бања Лука.” 

 

Члан 6. 

(1) Печат Полицијске академије може употребљавати само начелник Јединице за полицијску 

обуку - Полицијске академије ( у даљем тексту: начелник Јединице) или лице које он овласти 

за то, посебним овлаштењем, а њиме се потврђује аутентичност јавне исправе која се издаје у 

Полицијској академији. 

(2) Печат Полицијске академије чува се и користи само у службеним просторијама 

Полицијске академије, и то у службене сврхе одређене законом и другим прописима. 
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Члан 7. 

(1) Полицијска академија има свој амблем. 

(2) Амблем је у облику штита, чија је основа обојена оловноплавом бојом, димензија 58 mm 

дужине и 53 mm ширине, док је изнад штита, ћирилицом и великим словима у плавој боји 

угравирано “РЕПУБЛИКА СРПСКА”, а на бочним странама штита налазе се по три пера у 

бојама заставе Републике Српске, ширине 3 mm у горњем дијелу и 1 mm у доњем дијелу.  

(3) У унутрашњој површини, на средини, налази се отворена књига, на којој се и на једној и 

на другој страници на половини налази полицијска значка, а изнад књиге, ћирилицом, 

великим словима жуте боје, угравиран је натпис “ЈЕДИНИЦА ЗА ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ – 

ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА“. 

 

II ПОЛИЦИЈСКА ОБУКА 

 

Члан 8. 

Одабрани кандидати, као кадети и запослени у Министарству са IV степеном стручне 

спреме, похађају полицијску обуку, а запослени у Министартсву са VI и VII степеном 

стручне спреме без полицијског образовања, односно са полицијским образовањем стручно 

се оспособљавају за рад на полицијским пословима. 

 

Члан 9. 

  Полицијску обуку похађају: 

1) кадети са најмање IV степеном стручне спреме који се оспособљавају за чин млађи 

полицајац,  

2) запослени у Министарству са IV степеном стручне спреме, без полицијског образовања, 

који се оспособљавају за чин млађи полицајац, а који су претходно засновали радни однос у 

Министарству и 

3) запослени у Министарству који понављају знање. 

 

Члан 10. 

Обука понављања знања из члана 9. тачка 3) овог статута организује се за: 

1) припаднике Министарства који нису обављали полицијске послове дуже од три године, а 

претходно су обављали полицијске послове у Министарству, 

2) полицијске службенике из других полицијских органа који се распоређују у Министарство 

и 

3) десертификоване полицајце који су на основу правоснажне пресуде распоређени на радно 

мјесто полицијског службеника. 

 

Члан 11. 

Стручно оспособљавање организује се за: 

1) запослене са најмање VI степеном стручне спреме, без полицијског образовања, који се 

оспособљавају за чин млађи инспектор, а који су засновали радни однос у Министарству 

прије реформе високог образовања у Републици Српској са вишом стручном спремом према 

Закону о универзитету (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 12/93, 14/94, 99/04 и 

92/05),   

2) запослене са VII степеном стручне спреме који немају полицијско образовање, а запослени 

су у Министарству на радна мјеста полицијских службеника у складу са чланом 71. став 5. 

Закона о полицији  и унутрашњим пословима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 

57/16 и 110/16), који се оспособљавају за чин млађи инспектор и 

3) запослене са завршеном Вишом школом унутрашњих послова или Високом школом 

унутрашњих послова, који имају полицијско образовање, а који се оспособљавају за чин 

млађи полицајац. 
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Члан 12. 

(1) Полицијска обука кадета и запослених у Министарству, односно стручно оспособљавање 

запослених у Министарству врши се на основу наставних планова и програма полицијске 

обуке. 

(2) Наставне планове и програме, на приједлог Управе, доноси министар, а приједлоге 

наставних планова и програма сачињава Полицијска академија.  

(3) Измјене и допуне наставних планова и програма могу се донијети ради усклађивања с 

праксом и потребама Министарства, а прије почетка, односно уписа нове класе кадета. 

 

Члан 13. 

(1) У току трајања полицијске обуке кадетима и полазницима обезбјеђује се интернатски 

смјештај у Управи. 

(2) Међусобна права и обавезе кадета и Министарства утврђују се посебним уговором, а за 

полазнике рјешењем о пријему у радни однос у Министарству.   

 

III РУКОВОЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ 

 

Члан 14. 

(1) Орган руковођења Полицијском академијом, као организационом јединицом Управе, је 

начелник Јединице. 

(2) Начелника Јединице на ове послове и задатке распоређује министар у складу са 

одредбама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 

Министарству. 

 

Члан 15. 

(1) Стручни орган Полицијске академије је Наставничко вијеће. 

(2) Наставничко вијеће чине наставници, инспектори, начелници одјељења, стручни 

сарадници и сарадници Полицијске академије. 

(3) Наставничко вијеће предлаже наставне планове и програме, разматра приједлог 

годишњег плана рада Полицијске академије, анализира и верификује успјех кадета и 

полазника обуке, анализира рад наставника, инспектора, стручних сарадника и сарадника, 

предлаже мјере за унапређење полицијске обуке, разматра и верификује извјештаје са 

испита, разматра и одлучује о васпитним и дисциплинским мјерама, које се изричу кадетима 

и полазницима и обавља и друге задатке дефинисане овим статутом и другим општим актима 

Полицијске академије. 

 

Члан 16. 

(1) Наставничко вијеће ради у сједницама, а одлуке доноси већином гласова присутних 

чланова Наставничког вијећа. 

(2) Наставничко вијеће може засједати и одлучивати ако сједници присуствују двије трећине 

од укупног броја чланова Наставничког вијећа. 

 

Члан 17. 

(1) Сједнице Наставничког вијећа сазива и њима руководи начелник Јединице, који је уједно 

и предсједавајући Наставничког вијећа, а у његовом одсуству начелник Одјељења за 

полицијску обуку. 

(2) Сједнице се сазивају према потреби, а најмање два пута у току трајања обуке једне класе 

полицијске обуке. 

(3) Сједницама Наставничког вијећа присуствују и представници кадета и полазника обуке у 

Полицијској академији. 
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Члан 18. 

(1) О раду Наставничког вијећа води се записник. 

(2) Записник са сједнице Наставничког вијећа води стручни сарадник за вођење евиденције 

из области полицијске обуке или радник којег одреди начелник Јединице. 

(3) Извод из записника са сједнице Наставничког вијећа објављује се након сваке сједнице на 

огласној табли Полицијске академије, најкасније пет дана од дана одржавања сједнице. 

(4) Извод из записника треба да садржи датум и вријеме одржавања сједнице, редни број 

сједнице Наставничког вијећа, број присутних чланова Наставничког вијећа, број одсутних 

чланова Наставничког вијећа и разлог њиховог одсуствовања, име и презиме 

предсједавајућег сједнице, име и презиме записничара, дневни ред сједнице, кратак преглед 

реализације одлука и закључака с претходне сједнице, кратак садржај тачака дневног реда 

сједнице која се одржава, сажет садржај дискусија које су вођене, закључке и одлуке који су 

донесене, потпис записничара, потпис предсједавајућег и отисак печата. 

 

IV ИЗВОЂЕЊЕ ОБУКЕ, СТАТУС КАДЕТА И ПОЛАЗНИКА И ПОСТУПАК ЗА 

ПРОМЈЕНУ ЊИХОВОГ СТАТУСА 

 

Члан 19. 

Полицијску обуку (у даљем тексту: обука), у складу са важећим прописима и 

наставним плановима и програмима, у Полицијској академији изводе инспектори, 

наставници, стручни сарадници и сарадници, односно радници Министарства који се 

ангажују по потреби за извођење обуке, а који за њено обављање испуњавају услове 

предвиђене правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 

Министарству.  

 

Члан 20. 

Обука за кадете и полазнике обуке реализује се путем теоријских предавања, 

практичних вјежби, ситуационе наставе, практичне обуке, као и обуке стручног 

оспособљавања – приправничког рада у полицијским управама. 

 

Члан 21. 

(1) Статус кадета стиче се даном потписивања уговора о међусобним правима и обавезама 

између Министарства и кадета. 

(2) Статус полазника обуке, који је упућен на обуку, односно стручно оспособљавање од 

стране надлежне управе Министарства, стиче се даном почетка обуке у Полицијској 

академији. 

 

Члан 22. 

(1) Пријем кадета врши се на основу јавног конкурса који расписује министар, а на основу 

утврђених потреба Министарства. 

(2) Поступак пријављивања и селекција, избор и упис кандидата врши се на основу прописа 

о поступку селекције и избору кандидата за кадете полицијске обуке у Јединици за 

полицијске обуку - Полицијској академији. 

(3) Број полазника обуке утврђује надлежна Управа у складу са потребама. 

 

Члан 23. 

Кадети и полазници обуке у Полицијској академији дужни су да похађају обуку и 

испуњавају обавезе утврђене Законом о полицији и унутрашњим пословима, овим статутом, 

наставним планом и програмом, као и обавезе предвиђене уговором о регулисању 

међусобних права и обавеза који, поводом похађања полицијске обуке, закључују са 

Министарством.  
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Члан 24. 

 Предметни наставник обавезан је да, на почетку предавања, кадете и полазнике обуке 

упозна са наставним градивом из свог предмета или модула, као и са динамичким планом 

реализације програмских садржаја и утврђеном методологијом рада. 

 

Члан 25. 

(1) Кадети и полазници обуке су активни учесници у обуци и заједно с инспекторима, 

наставницима, стручним сарадницима и сарадницима у обуци одговорни су за резултате 

рада. 

(2) Права и дужности кадета и полазника обуке су да: 

1) савјесно уче и раде на свом образовању и васпитању, 

2) доприносе остваривању утврђених циљева обуке и чувању угледа Полицијске академије, 

3) редовно похађају обуку и друге облике организованог рада, 

4) поштују утврђена правила о кућном реду Управе, 

5) поштују личност инспектора, наставника, стручних сарадника, сарадника и осталих 

радника Управе и 

6) извршавају и друге обавезе утврђене законом, овим статутом и прописима донесеним на 

основу закона и овог статута. 

 

Члан 26. 

Садржај и фазе обуке, обавезе кадета за стицање услова за похађање наредне фазе 

обуке, као и стицање услова за приступање завршном и стручном испиту, утврђују се 

наставним планом и програмом. 

 

Члан 27. 

(1) Обука стручног оспособљавања за кадете је саставни дио обуке која се организује по 

наставном плану и програму. 

(2) Услове и начин извођења стручног оспособљавања – приправничког рада (у даљем 

тексту: приправнички рад) за кадете обезбјеђују и реализују Управа и полицијске управе, на 

приједлог Полицијске академије, а у складу са планом и програмом из става 1. овог члана. 

(3) За вријеме извођења приправничког рада, кадети не могу примјењивати овлашћења 

прописана законом, нити носити ватрено оружје. 

(4) За вријеме извођења приправничког рада, обука кадета у примјени полицијских 

овлашћења, врши се по посебном плану и програму, а под надзором полицајца ментора. 

(5) Током обуке, као и по завршетку обуке ментори из сава 4. овог члана задужени за 

праћење рада кадета обавезни су оцијенити успјешност кадета на обуци. 

 

Члан 28. 

(1) По завршетку полицијске обуке, кадети полажу завршни испит. 

(2) Кадет који није положио завршни испит упућује се на поправни испит. 

(3) Уколико кадет на положи поправни испит, губи статус кадета. 

 

Члан 29. 

Оцјењивање кадета и полазника обуке врши се континуирано, у свим фазама обуке, у 

односу на очекиване исходе који су дефинисани у наставном плану и програму, као 

вредновање остварености исхода програма, а у складу са прописом о оцјењивању кадета и 

полазника полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку - Полицијској академији, као и 

наставним планом и програмом. 

 

Члан 30. 

(1) Кадету, који неоправдано изостане с обуке више од 10 наставних часова, као и полазнику 

обуке, који неоправдано изостане с обуке више од 10% наставних часова, престаје статус 

кадета, односно полазника обуке. 
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(2) Кадету, односно полазнику обуке који из било којих разлога не похађа једну трећину и 

више наставних часова од укупног броја наставних часова предвиђених наставним планом и 

програмом, престаје статус кадета, односно полазника обуке. 

(3) Рјешење о престанку статуса кадета, односно полазника обуке, у случају из става 1. и 2. 

овог члана, доноси се на основу иницијативе Наставничког вијећа и приједлога начелника 

Јединице, а након што разредни старјешина утврди да изостанци нису оправдани или да 

кадет, односно полазник обуке из било којих разлога није похађао више од једне трећине 

наставних часова, и о томе поднесе извјештај Наставничком вијећу. 

 

Члан 31. 

На основу иницијативе Наставничког вијећа и приједлога начелника Јединице, 

начелник Управе може кадета у току обуке упутити на ванредни љекарски преглед на оцјену 

здравствених и психофизичких способности, а ради успјешног праћења наставе и 

извршавања других послова и задатака утврђених Наставним планом и програмом. 

 

Члан 32. 

(1) Статус кадета и полазника обуке престаје у сљедећим случајевима: 

1) исписом на основу властитог захтјева, 

2) изрицањем васпитно-дисциплинске мјере искључење са обуке, 

3) даном коначности рјешења о престанку статуса кадета, односно полазника обуке из члана 

30. овог статута, 

4) даном коначности рјешења о утврђеној неспособности кадета, који из здравствених или 

психофизичких разлога не може успјешно да прати наставу и извршава друге послове и 

задатке утврђене наставним планом и програмом из члана 31. овог статута, 

5) ако је кадет, односно полазник обуке на крају било које фазе обуке негативно оцјењен, 

6) ако кадет са успјехом не положи поправни испит. 

 

Члан 33. 

(1) На основу иницијативе надлежног органа и приједлога начелника Јединице, начелник 

Управе доноси рјешење о престанку статуса кадета. 

(2) На ово рјешење кадет има право жалбе министру, у року од осам дана од дана његовог 

достављања. 

(3) Статус кадета у случајевима из члана 32. овог статута престаје даном коначности 

рјешења, када се раскида уговор из члана 21. став 1. овог статута. 

(4) Статус кадета престаје и завршетком обуке, издавањем увјерења о завршеној обуци, као и 

пријемом рјешења о распореду. 

 

Члан 34. 

(1) На основу приједлога Наставничког вијећа начелник Јединице доноси рјешење о 

престанку статуса полазника обуке. 

(2) На ово рјешење полазник обуке има право приговора начелнику Управе, у року од осам 

дана од дана његовог достављања. 

(3) Статус полазника обуке престаје и завршетком обуке, као и издавањем увјерења о 

завршеној обуци. 

 

Члан 35. 

(1) Кадет, односно полазник обуке одговара за материјалну штету учињену током трајања 

обуке. 

(2) Ако штету проузрокује више кадета, односно полазника обуке сваки од њих надокнађује 

дио који је проузроковао, а ако се штета не може утврдити на овај начин, онда кадети, 

односно полазници обуке за учињену штету одговарају солидарно. 

(3) Постојање штете, њену висину и околности под којима је настала утврђује комисија коју 

именује начелник Јединице. 
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Члан 36. 

Покретање и вођење поступка за утврђивање материјалне и дисциплинске 

одговорности врши се у складу с прописом о дисциплинској и материјалној одговорности 

кадета и полазника полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку - Полицијске 

академије, који доноси министар на приједлог Полицијске академије. 

 

V ЕВИДЕНЦИЈЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ВОДИ У ПОЛИЦИЈСКОЈ АКАДЕМИЈИ 

 

Члан 37. 

(1) По завршетку полицијске обуке, кадету, односно полазнику обуке се издаје увјерење о 

завршеној полицијској обуци. 

(2) Увјерење из става 1. овог члана има карактер јавне исправе. 

 

Члан 38. 

Полицијска академија води матичне књиге и евиденције из области образовања у 

складу са законом. 

 

Члан 39. 

Полицијска академија је одговорна за вођење, чување и архивирање евиденција и 

документације у складу са Листом категорија документарне грађе са роковима чувања 

Министарства унутрашњих послова Републике Српске, број: С/М-3822, од 28.12.2012. 

године. 

 

VI ПОСТУПАК ЗА ДОНОШЕЊЕ И ИЗМЈЕНУ СТАТУТА 

 

Члан 40. 

(1) Статут је највиши општи акт Полицијске академије, а доноси се на основу Закона о 

полицији и унутрашњим пословима, као и осталих прописа који регулишу рад републичких 

органа управе. 

(2) Остали општи акти Полицијске академије не могу бити у супротности са овим статутом. 

 

Члан 41. 

Иницијативу за доношење и измјену овог статута, као и других општих аката 

Полицијске академије могу дати начелник Управе, начелник Јединице и Наставничко вијеће 

Полицијске академије, кад се оцијени да је неопходно доношење и измјена истих. 

 

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 42. 

Ступањем на снагу овог статута престаје да важи Статут Јединице за полицијску 

обуку - Полицијске академије број: С/М-611-31/16, од 23.12.2016. године. 

 

Члан 43. 

Овај статут ступа на снагу даном доношења и објављује се на огласној табли 

Полицијске академије. 

 

 

Број: С/М-020-44/18 

 

Дана: 14.03.2018. године      М И Н И С Т А Р 

Мр Драган Лукач 

 


