На основу члана 151. став 3. Закона о полицији и унутрашњим пословима (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 57/16, 110/16 и 58/19) и члана 76. став 2. Закона о републичкој
управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), министар унутрашњих послова,
на приједлог директора полиције, 14.10.2019. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ ПОЛИЦИЈСКЕ ОБУКЕ И ОБАВЕЗА КАДЕТА У ТОКУ ОБУКЕ
(„Службени гласник Републике Српске“ 88/19, 83/20)
Члан 1.
Овим правилником уређују се пoступак полицијске обуке и обавеза кадета у току обуке.
Члан 2.
Полицијску обуку похађају одабрани кандидати, кадети и запослени у Министарству
унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарству) са IV, VI и VII степеном стручне спреме.
Члан 3.
(1) Полицијска обука организује се за:
1) кадете са најмање IV степеном стручне спреме, који се оспособљавају за чин млађи
полицајац,
2) запослене 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,
3) запослене у Министарству који понављају знање,
4) 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),
5) 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 4.
Закона о полицији и унутрашњим пословима (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
57/16, 110/16 и 58/19), који се оспособљавају за чин млађи инспектор,
6) запослене са завршеном Вишом школом унутрашњих послова или Високом школом
унутрашњих послова, који имају полицијско образовање, а који се оспособљавају за чин млађи
полицајац.
(2) Обука из става 1. овог члана обавља се у Управи за полицијску обуку (у даљем тексту:
Управа) у Јединици за полицијску обуку – Полицијска академија (у даљем тексту: Полицијска
академија).
(3) Трајање и реализација наставних садржаја полицијске обуке утврђују се Статутом
Полицијске академије и Наставним планом и програмом полицијске обуке.
Члан 4.
Обука понављања знања из члана 3. став 1. тачка 3) организује се за:
1) запослене у Министарству који се распоређују на радно мјесто полицијског службеника, а
претходно су мање од пет година обављали полицијске послове у Министарству,
2) децертификоване полицајце који су на основу правоснажне пресуде распоређени на радно
мјесто полицијског службеника.
Члан 5.
(1) Полицијска обука састоји се од теоретске и практичне обуке.
(2) Теоретску обуку чине теоретска настава, практичне вјежбе, ситуационе вјежбе и теренска
обука, која се реализује у просторијама Управе или на другом терену погодном за извођење
обуке.

(3) Практична обука реализује се у основним организационим јединицама Министарства, а на
основу унапријед утврђеног плана и програма.
Члан 6.
(1) Током полицијске обуке кадетима и запосленима обезбјеђује се интернатски смјештај у
објекту Управе, у складу са важећим прописима и утврђеним потребама Министарства.
(2) Међусобна права и обавезе кадета из члана 3. став 1. тачка 1) овог правилника и
Министарства утврђују се посебним уговором, у складу са Законом.
(3) Међусобна права и обавезе запослених из члана 3. став 1. т. 2) до 6) овог правилника и
Министарства утврђују се рјешењем о распореду на радно мјесто полицијског службеника,
односно рјешењем о пријему у радни однос у Министарство.
Члан 7.
Ако кадет не поступа у складу са одредбама уговора из члана 6. став 2. овог правилника,
односно ако запослени не поступа у складу са рјешењем из члана 6. став 3. овог правилника,
сноси одговорност која је предвиђена уговором, односно прописом о дисциплинском
поступку.
Члан 8.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о поступку полицијске обуке
и обавеза кадета у току обуке (“Службени гласник Републике Српске”, број 13/17).
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
Републике Српске”.
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