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На основу  члана 149, став 1 и члана 150 Закона о полицији и унутрашњим пословима 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 57/16, 110/16 и 58/19), а у вези са чланом 9, тачка 
1 и чланом 12 Статута Јединице за полицијску обуку – Полицијске академије број: С/М-020-
44/18, од 14.03.2018. године, а у вези Уговора о сарањи између Факултета безбједностих 
наука Бања лука, Универзитет у Бањој Луци и Министарства унутрашњих послова 
Републике Српске број: С/М-052-2238/19 од 26.07.2019. године, министар унутрашњих 
послова Републике Српске доноси 
 
 

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМА 
ПОЛИЦИЈСКЕ ОБУКЕ ЗА СТУДЕНТЕ ФАКУЛТЕТА БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОЛИЦИЈСКИХ ПОСЛОВА У 
МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ 

 
 

I - УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
 Наставним планом и програмом „Полицијска обука за студенте Факултета 
безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци за обављање полицијских послова у 
Министарству унутрашњих послова Републике Српске“ (у даљњем тексту: Полазници) 
одређују се циљ, задаци, циљна група полазника, исходи, вријеме и мјесто одржавања, 
методологија извођења стручног усавршавања, обавезе полазника и оцјењивање усвојеног 
знања полазника. 
 
 Циљ полицијске обуке за студенте ФБН 
 
 Оспособити полазнике за вршење послова и задатака полицијског службеника за чин 
„млађи полицајац“ Министарству унутрашњих послова Републике Српске. 
 
 Задаци полицијске обуке за студенте ФБН 
 
- Полазници ће моћи да усвоје и практично покажу правилну, закониту и ефикасну примјену 
полицијских овлашћења; 
- Полазници (који нису током студаја изучавали наставни предмет Прекршајно право) ће 
моћи да стекну основна знања у примјени Закона о прекршајима; 
- Полазници ће моћи да усвоје знања неопходна за примјену прописа из области безбједности 
саобраћаја као и вјештине неопходне за руковање уређајима који се користе приликом 
контроле возача у саобраћају; 
- Полазницима ће се дати могућност да усвоје основна знања везана за ношење и технику 
употребу полицијског наоружања;  
- Полазници ће моћи да усвоје знања и стекну вјештине неопходне за употребу средстава 
силе при рјешавању проблемских ситуација различитих нивоа сложености; 
- Полазници ће моћи да се упознају са улогом и значајем Телекомуникационог и 
Информационог система полиције; 
- Полазницима (који нису током студаја изучавали наставни предмет Основе управног и 
полицијско безбједносног права)  ће се дати могућност да усвоје основна знања везана за 
Управни поступак у области унутрашњих послова. 
 
 Циљна група полазника 
 
 Студенти Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци.  
 Полицијска обука се организује и реализује у складу са исказаном потребом од 
стране Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци и Министарства 
унутрашњих послова Републике Српске. 



3 
 

 Критеријуме избора циљне групе полазника дефинише Факултет безбједносних 
наука, Универзитета у Бањој Луци, формира списак полазника и уз захтјев за реализацију 
стручног оспособљавања доставља Министарству унутрашњих послова Републике Српске. 
 
 Исход обуке 
 
 Студент Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци који је стручно 
оспособљен за обављање послова и задатака полицијског службеника у чину „млађи 
полицајац“ у Министарству унутрашњих послова Републике Српске 
 
 Вријеме и мјесто одржавања полицијске обуке студената ФБН 
 
 Полицијска обука ће се реализовати током 16 радних/наставних дана. Програмски 
садржаји ће се реализовати током 3 наставне седмице или 15 наставних дана са дневним 
оптерећењем од 7,4 наставна часа. Шеснасти наставни дана биће извршена провјера 
усвојеног знања. 
 Програмски садржаји се реализују кроз 112 наставних часова, од чега је 59 
наставних часа или 52,68% теоријске наставе, 52 наставна часа или 46,43% практичне 
наставе и 1  час или 0,89%  је планирано за кумулативни тест провјере усвојеног знања. 
 Полицијска обука се реализује у Јединици за полицијску обуку – Полицијској 
академији и другим одговарајућим просторима или терену, који су погодни за реализацију  
наставног садржаја дефинисаног овим Наставним планом и програмом. 
 
 Методологија извођења полицијске обуке студена ФБН 
 
 Наставни план и програм „Полицијска обука за студенте Факултета безбједносних 
наука универзитета у Бањој Луци за обављање полицијских послова у Министарству 
унутрашњих послова Републике Српске“ сачињен је од 7 наставних предмета. 
 Настава се изводи по разредно-часовном систему, комбинацијом предавања, 
модификованог предавања, вјежби и практичне наставе. 
 Наставу изводе инспектори за полицијску обуку, наставници и стручни сарадници 
Управе за полицијску обуке, Јединице за полицијску обуку – Полицијске академије, као и 
други запослени у Министарству унутрашњих послова Републике Српске, а у складу са 
указаном потребом. 
 
 Обавезе полазника полицијске обуке студената ФБН  
 
 Полазници полицијске обуке су активни учесници у настави, прате предавања, 
укључују се у дискусије и коментаре, изводе закључке и формирају став о одређеном 
наставном задатку. 
 Присуствовање настави је обавезно, а евиденцију о присуствовању наставним 
активностима воде предметни наставници у разредну књигу (Дневник рада). 
 Полазник који из било којих разлога не похађа 1/3 и више од укупног фонда 
наставних сати губи статус полазника, као и полазник који неоправдано изостане са обуке 
више од 10 % наставних часова. 
 
 Оцјењивање усвојеног знања полазника 
 
 Након завршетка полицијске обуке полазници раде кумулативни тест знања. 
Кумулативни тест знања је сачињен од наставних питања из програмских садржаја наставних 
предмета и реализије се електронским тестирањем, у складу са техничким могућностима. 
Питања на тесту обухватају сваки наставни предмет, зависно од броја наставних часова, 
односно од броја наставних часова по наставним предметима и пропорционалан је наставним 
садржајима и броју наставних часова. 
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 Успјех полазника на кумулативном тесту се изражава процентом постигнућа. 
 Да би полазник био позитивно оцјењен потребно је да на кумулативном тесту знања 
постигне 70% и више од могућег броја бодава. 
 Коначан успјех полазника се изражава описном оцјеном „задовољава“ или „не 
задовољава“. 
 Коначну оцјену „задовољава“ добија полазник који на кумулативном тесту задовољи 
критеријум провјере усвојеног знања, односно остварио 70% или више од могућег броја 
бодова. 
 Кумулативни тест сачињава комисија које именује начелник Јединице за полицијску 
обуку – Полицијске академије. Наведена комисије реализује тестирање, прегледа и оцјењује 
тестове, те сачињава извјештај о спроведеном тестирању. 
 Полазник који на кумулативном тесту знања не задовољи постављени критеријум, 
односно не постигне 70% и више од могућег броја бодова, упућује се на поправи испит, који 
ће се реализовати у року не дужем од 15 дана од дана тестирања. 
 Полазник који на поправном испиту не задовољи постављени критеријум, губи статус 
полазника. 
 Полазник који са успјехом заврши полицијску обуку, добија Потврду о завршеној 
Полицијској обуци за студенте Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци 
за обављање полицијских послова у чину „млађи полицајац“ на основу које може приступити 
полагању стручног испита пред Комисијом за полагање стручног испита за рад у 
Министарству унутрашњих послова Републике Српске 
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II - НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ПОЛИЦИЈСКЕ ОБУКЕ СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА 
БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

 
 

РБ НАСТАВНА ОБЛАСТ / НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТ 

БРОЈ ЧАСОВА 

Теорија Практична 
настава Укупно 

1.  Полицијска овлашћења 16 15 31 

2.  Прекршајно право (за студенте који нису 
изучавали наставни предмет) 9 - 9 

3.  Безбједност саобраћаја 13 5 18 

4.  Одбрамбене вјештине  5 13 18 

5.  Полицијско наоружање са наставом гађања 8 12 20 

6.  Информациони систем и систем веза 3 7 10 

7.  
Управни поступак у области унутрашњих 
послова (за студенте који нису изучавали 
наставни предмет) 

5 - 5 

Провјера знања                                             1 

УКУПНО ЧАСОВА 59 52 112 
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III - НАСТАВНИ ПРОГРАМ 
 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПОЛИЦИЈСКА ОВЛАШЋЕЊА 
 
 Циљ наставе 
 Током обуке, полазницима ће се пружити могућност да се упознају са појмом, 
садржајем и нормативним основом свих полицијских овлашћења прописаних Законом о 
полицији и унутрашњим пословима Републике Српске, те са тактиком примјене појединих 
полицијских овлашћења, укључујући и лишење слободе и употребу силе. 
 
 Задаци наставе 
 На крају обуке, полазници ће знати: 
- објаснити начела примјене полицијских овлашћења, те облике волунтаризације, 
прекорачења и злоупотребе примјене полицијских овлашћења, 
- навести и објаснити нормативни основ за примјену свих полицијских овлашћења, 
- објаснити и примијенити поступак извјештавања и обавјештавања о примијењеним 
полицијским овлашћењима, 
- евидентирати примијењена полицијска овлашћења, 
- документовати примијењена полицијска овлашћења, 
- примијенити сљедећа полицијска овлашћења: давање упозорења, издавање наређења, 
легитмисање и провјера лица, позивање лица, прикупљање обавјештења, узимање изјава и 
обављање разговора, привођење, спровођење, довођење, преглед, привремено одузимање 
предмета, запримање пријава 
- учествовати у примјени сљедећих полицијских овлашћења: утврђивање идентитета, 
идентификација предмета, потрага за лицима и предметима, привремно ограничење слободе 
кретања, противдиверзиони преглед, надзор и снимање јавног мјеста, 
- лишити слободе лице и поступак са лицем лишеним слободе, 
- употријебити физичку снагу, службену палицу, средства за везивање и ватрено оружје, као 
средства силе, као и извјештавање, евидентирање и документовање употребљеног средства 
силе, 
- учествовати у поступку који се антиципира или покрене поводом примијењеног 
полицијског овлашћења, односно употребљене силе. 
 

РБ ТЕМАТСКЕ ЦЈЕЛИНЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

Tеорија Практична 
настава Укупно 

1. Увод у предмет 1  1 

2. Појам, садржај, врсте и нормативни основ 
полицијских овлаштења  1  1 

3. Принципи примјене полицијских овлашћења 1  1 

4. 
Давање упозорења, издавање наређења, 
легитимисање, провјера и утврђивање 
идентитета лица и идентификација предемта 

1  1 

5. Прикупљање обавјештења, позивање лица, 
обављање разговора и узимање изјава  1 1 2 

6. 
Привођење, спровођење и довођење лица, 
потрага за лицима и предметима, привремено 
ограничење слободе кретања 

1  1 

7. Преглед лица, предмета и превозних средства 1  1 
8. Привремено одузимање предмета 1  1 

9. 
Противдиверзиони преглед, привремено 
коришћење туђих превозних и 
комуникацијских средстава, надзор и снимање  

1  1 
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јавног мјеста 
10. Запримање пријава 1 2 3 
11. Лишење слободе  2 5 7 
12. Употреба силе 2 5 7 

13. 
Извјештавање и обавјештавање, евидентирање 
и документовање примијењених полицијских 
овлашћења 

1 2 3 

14. Учествовање у поступку који се покрене усљед 
примјене полицијских овлашћења  1  1 

УКУПНО 16 15 31 
 
 

САДРЖАЈ ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА 

НО 1 Увод у предмет 

НО 2 

Појам, садржај, врсте и нормативни основ полицијских овлаштења 
- појам и појмовно одређење полицијских овлашћења; 
- диференцијација овлашћења полиције и полицијских овлашћења; 
- подјела полицијских овлашћења; 
- карактеристике и садржај полицијских овлашћења; 
- нормативни основ полицијских овлашћења; 
-ходограм примјене полицијских овлашћења. 

НО 3 

Принципи примјене полицијских овлашћења 
- начело законитости; 
- начело сразмјерности и пропорционалности; 
- начело ефикасности и економичности; 
- начело опортунитета; 
- начело идентификације; 
- начело недискриминације, селективности и сензибилизације; 

НО 4 

Давање упозорења, издавање наређења, легитимисање, провјера и 
утврђивање идентитета лица и идентификација предмета 
- нормативни основ; 
- тактика примјене; 
- значај начела сразмјерности у примјени овлашћења. 

НО 5 

Прикупљање обавјештења, позивање лица, обављање разговора и 
узимање изјава 
- садржај и нормативни основ овлашћења; 
- ходограм и тактика примјене; 
- документовање овлашћења. 

НО 6 

Привођење, спровођење и довођење лица, потрага за лицима и 
предметима, привремено ограничење слободе кретања 
- нормативни основ и садржај; 
- тактика примјене. 

НО 7 

Преглед лица, предмета и превозних средства 
- појам и садржај овлашћења; 
- нормативни основ; 
- врсте прегледа; 
- диференцијација прегледа и претресања; 
- документовање овлашћења. 

НО 8 

Привремено одузимање предмета 
- појам и садржај; 
- нормативни основ; 
- диференцијација у односу на истражне радње; 
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- документовање овлашћења; 
- поступак са привремно одузетим предметима. 

НО 9 Противдиверзиони преглед, привремено коришћење туђих превозних 
и комуникацијских средстава, надзор и снимање  јавног мјеста 

НО 10 

Запримање пријава 
- појам и садржај; 
- појам пријаве и врсте пријава; 
- права и обавезе пријавиоца; 
- садржај пријаве; 
- поступак запримања пријаве; 
- евидентирање и документовање пријаве; 
- поступак по пријави. 

НО 11 

Лишење слободе 
- појам и диференцијација лишења слободе; 
- нормативни основ лишења слободе; 
- права лица лишеног слободе; 
- поступак са лицима лишеним слободе; 
- евидентирање и документовање лишења слободе. 

НО 12 

Употреба силе 
- појам силе и прекорачење силе; 
- нормативни основ употребе силе; 
- средства силе; 
- извјештавање и обавјештавање о употреби силе; 
- евидентирање и документовање силе; 
- специфичности употребе појединих средстава силе; 

НО 13 Извјештавање и обавјештавање, евидентирање и документовање 
примијењених полицијских овлашћења 

НО 14 Учествовање у поступку који се покрене усљед примјене полицијских 
овлашћења  
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПРЕКРШАЈНО ПРАВО 

 
 Циљ наставе: 
 Циљ наставе је да полазници стекну основна знања о прекршајима и прекршајном 
поступку, као и о Закону о јавном реду и миру. 
 
 Задаци наставе: 
 Да полазници науче и примјењују у пракси: 
- појам прекршаја, одговорност учинилаца прекршаја, 
- санкције које се могу изрећи учиниоцима прекршаја, 
- покретање прекршајног поступка, прекршајни налог, извјештај о прекршају, захтјев за 
покретање прекршајног поступка, прекршајни поступак према малољетницима, 
- задржавање лишењем слободе, 
- Инструкција о начину примјене Закона о прекршајима 
- Закон о јавном реду и миру. 
 

РБ НАСТАВНА ОБЛАСТ 
Број часова 

Теорија Укупно 

1. Појам прекршаја, значење израза у закону, 
застарјелост  2 2 

2. Прекршајне санкције 1 1 
3. Покретање прекршајног поступка 2 2 
4. Задржавање лишењем слободе 1 1 

5. Инструкција о начину примјене Закона о 
прекршајима 1 1 

6. Закон о јавном реду и миру 2 2 
УКУПНО 9 9 

 

САДРЖАЈ ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА 

НО 1 

Појам прекршаја, значење израза у закону, застарјелост 
- појам и начин извршења прекршаја; 
- надлежност за прописивање прекршаја; 
- значење израза у Закону о прекршајима; 
- прекршајна одговорност, застарјелост. 

НО 2 

Прекршајне санкције 
- појам и врсте прекршајних санкција; 
- новчана казна; 
- казнени бодови; 
- забрана управљања моторним возилом; 
- одузимање предмета. 

НО 3 

Покретање прекршајног поступка 
- прекршајни налог; 
- захтјев за покретање прекршајног поступка; 
- извјештај о прекршају; 
- прекршајни поступак према малољетницима 

НО 4 Задржавање лишењем слободе 
НО 5 Инструкција о начину примјене Закона о прекршајима 
НО 6 Закон о јавном реду и миру 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 

 
 Циљ наставе: 
 Упознати полазнике са теоријским и практичним значењем полицијске контроле и 
регулисања саобраћаја, да би схватили значај полицијских послова у саобраћају, а посебно 
полицијске (непосредне) контроле и интервентног регулисања саобраћаја. 
 
 Задаци наставе: 
- да се полазници упознају са улогом полиције у кључним областима рада у безбједности 
саобраћаја, а посебно у спречавању вожње под дејством алкохола, смањивању прекорачења 
брзине и повећању употребе сигурносних појасева, као и других система заштите и 
- да науче и схвате најважније саoбраћајно-полицијске процедуре. 
 

 

САДРЖАЈ ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА 

НО 1 
Прописи који регулишу област безбједности саобраћаја 
- национални прописи из области безбједности саобраћаја; 
- мјесто и улога полиције у унапређењу стања безбједности саобраћаја. 

НО 2 

Активна и пасивна безбједност саобраћаја 
- активна и пасивна безбједност возача; 
- активна и пасивна безбједност возила; 
- активна и пасивна безбједност пута. 

НО 3 

Значење појединих израза у Закону о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ 
- учесници у друмском саобраћају; 
- врсте возила у саобраћају; 
- одстојање и растојање; 
- пут, коловоз, коловозна трака, саобраћајна трака итд; 
- радње возилом у саобраћају. 

НО 4 

Саобраћајна сигнализација 
- вертикална саобраћајна сигнализација; 
- хоризонтална саобраћајна сигнализација; 
- свјетлосна саобраћајна сигнализација; 
- саобраћајна опрема пута. 

РБ ТЕМАТСКЕ ЦЈЕЛИНЕ 
Број часова 

Tеорија Вјежбе Укупно 

1. Прописи који регулишу област безбједности 
саобраћаја 1  1 

2. Активна и пасивна безбједност саобраћаја 1  1 

3. Значење појединих израза у Закону о основама 
безбједности саобраћаја на путевима у БиХ 1  1 

4. Саобраћајна сигнализација 1  1 
5. Контрола возача 2 2 4 
6. Контрола возила 2 1 3 
7. Регулисање саобраћаја 1  1 
8. Саобраћајне незгоде 2 2 4 

9. Кривична и прекршајна делинквенција у области 
саобраћаја 2  2 

УКУПНО 13 5 18 
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НО 5 

Контрола возача 
- поступак заустављања возила; 
- контрола права учешћа возача у саобраћају; 
- контрола пихофизичког стања возача; 
- контрола поштовања прописа. 

НО 6 

Контрола возила 
- контрола права учешћа возила у саобраћају; 
- контрола техничке исправности возила; 
- контрола терета. 

НО 7 

Регулисање саобраћаја 
- лична опрема коју користе полицијски службеници приликом 
регулисања саобраћаја; 
- знакови и наредбе које дају полицијски службеници; 
-специфичности регулисања саобраћаја. 

НО 8 

Саобраћајне незгоде 
- појам и врсте саобраћајних незгода; 
- поступање полиције у случају саобраћајне незгоде; 
- обезбјеђивање лица мјеста саобраћајне незгоде; 
- увиђај саобраћајне незгоде. 

НО 9 

Кривична и прекршајна делинквенција у саобраћају 
- прекршаји против безбједности саобраћаја; 
- кривична дјела против безбједности саобраћаја; 
- прекршајне санкције; 
- посебне мјере безбједности у саобраћају. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ОДБРАМБЕНЕ ВЈЕШТИНЕ 

 
 Циљ наставе: 
 Да полазници стекну неопходна и адекватна знања и вјештине у примјени физичке 
снаге, службене палице и средстава за везивање, те да их уз поштовање одређених принципа 
могу успјешно примијенити при примјени полицијских овлашћења приликом поступања у 
обављању одређених полицијских послова који захтијевају примјену средстава силе при 
рјешавању проблемских ситуација различитих нивоа сложености, ради спречавања лица у 
вршењу незаконите радње, савладавања отпора, одбране од напада и успостављања потпуне 
контроле над њим. 
 Овај програм рађен је у складу потребама службе МУП Републике Српске, а сви који 
га организују и проводе дужни су водити рачуна о здравственом статусу и 
биопсихосоцијалним потребама човјека. 
 
 Задаци наставе: 
- обучити полазнике да могу самостално препознати и адекватно примијенити основне 
елементе одбрамбених вјештина, 
- обучити полазнике да могу самостално извести технике физичке снаге са елементима 
борилачких вјештина, 
- обучити полазнике да могу самостално извести технике одбране од ненаружаног нападача, 
- обучити полазнике да могу препознати врсту отпора и самостално извести технике 
савладавања отпора, 
- обучити полазнике да могу самостално извести одбрану од наоружаног нападача, 
- обучити полазнике да могу самостално употријебити средства везивања, 
- обучити полазнике да могу самостално употријебити служебену палицу. 
 

 

САДРЖАЈ ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА 

НО 1 

Основни циљеви и задаци предмета (теорија) 
- став (паралелни, дијагонални); 
- дистанца (основна, скраћена, продужена); 
- кретања (једноставна, сложена). 

НО 2 

Физичка снага са елементима борилачких вјештина 
- технике удараца ногом; 
- технике удараца руком; 
- технике бацања-рушења до позиције фиксације; 

РБ ТЕМАТСКЕ ЦЈЕЛИНЕ 
Број часова 

Tеорија Вјежбе Укупно 

1. 
Дефинисање циљева и задатака предмета и 
анализа наставних садржаја, основни елементи 
програма 

2  2 

2. Физичка снага са елементима борилачких 
вјештина  4 4 

3. Одбрана од ненаоружаног нападача  2 2 
4. Савладавање активног и пасивног отпора   2 2 
5. Одбрана од наоружаног нападача 1 1 2 
6. Употреба средстава везивања 1 2 3 
7. Употреба службене палице 1 2 3 

УКУПНО 5 13 18 
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- технике полуга на зглобовима горњих екстремитета. 

НО 3 

Одбрана од ненаоружаног нападача 
- блокови; 
- одбрана од директа, одбрана од кружног ударца у предио главе; 
- одбрана од ударца ногом у равно у тијело, кружног ударца; 
- полуге на горњим екстремитетима; 
- одбране гурања руком у прса. 

НО 4 

Савладавање активног и пасивног отпора 
- појам пасивног и активног отпора; 
- технике рушења/чишћења при пружању активног отпора; 
- тачке притисака, технике кратког транспорта када лице стоји и када 
лице сједи, лежи; 
- ескорт позиција с приједа, с бока, с леђа; 
- ескорт позиција – четворка; 
- ескорт позиција - кључна фиксација. 

НО 5 

Одбрана од наоружаног нападача 
- одбрана од напада хладним оружјем у предио главе, врата и стомака; 
- одбрана од напада разним предметима у предио главе, врата и стомака; 
- одбрана од пријетње ватреним оружјем, потезањем, припремањем за 
употребу, нишањењем. 

НО 6 

Употреба средстава везивања 
- дијелови и функционисање средства за везивање; 
- припремање средстава за везивања за употребу и позиционирање на 
службеном опасачу; 
- употреба средстава за везивање кад лице сарађује и не сарађује; 
- употреба средстава за везивање без употребе силе. 

НО 7 

Употреба службене палице 
- врсте службених палица; 
- основне манипулативне радње службеном палицом; 
- зоне задавања удараца службеном палицом. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПОЛИЦИЈСКО НАОРУЖАЊЕ СА НАСТАВОМ ГАЂАЊА 

 
 Циљ наставе: 
 Упознати полазнике са теоријским и практичним аспектима полицијског наоружања, 
односно врстама, карактеристикама, употребом и правилним руковањем полицијским наоружањем, 
како би у случају потребе били способни оружје употријебити на начин који ће узроковати најмање 
штетних посљедица по њих и околину. 
 Настава из овог предмета се дијели на два дијела, и то: 
- теоријски аспекти полицијског наоружања, 
- практична реализација гађања пиштољским наоружањем на стрелишту. 
 
 Задаци наставе: 
- упознати полазнике с основним елементима полицијског наоружања и гађања, 
- упознати полазнике с основним безбједносним правилима држања и употребе полицијског 
наоружања, 
- упознати полазнике с основним врстама полицијског наоружања које се користи у 
Министарству унутрашњих послова Републике Српске, 
- теоријски појаснити правила гађања полицијским наоружањем и стрељачке вјештине које 
осигуравају добар резултат при практичној реализацији, 
- практично извршити гађање из пиштољског наоружања на стрелишту, уз претходно 
обезбјеђење свих потребних предуслова. 
 

 

САДРЖАЈ ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА 

НО 1 

Појам, подјела и врсте оружја 
- Правилник о начину држања и ношења оружја и муниције; 
- изузетак од појма оружја, забрањено и дозвољено оружје по Закону о 
оружју и муницији; 
- Посебност ватреног оружја које користи полиција. 

НО 2 

Мјере безбједности при руковању оружјем 
- основна правила при руковању оружјем; 
- додатна (општа) правила при руковању оружјем; 
- општа правила безбједности на стрелишту; 
- правила прије почетка обуке у гађању; 

РБ ТЕМАТСКЕ ЦЈЕЛИНЕ 
Број часова 

Tеорија Вјежбе Укупно 

1. 
Појам, подјела и врсте оружја 
Правилник о начину држања и ношења оружја и 
муниције  

1  1 

2. Мјере безбједности при руковању оружјем  1  1 
3. Основне технике руковања пиштољем  1 1 2 
4. Основне стрељачке вјештине  1 1 2 

5. Оружје кратке цијеви у Министарству 
унутрашњих послова Републике Српске 2 2 4 

6. Оружје дуге цијеви у Министарству унутрашњих 
послова Републике Српске 1 2 3 

7. Припрема и извршење бојевог гађања из 
полуаутоматског пиштоља  1 6 7 

УКУПНО 8 12 20 
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- правила током обуке у гађању; 
- правила послије проведене обуке. 

НО 3 

Основне технике руковања пиштољем 
- безбједно преузимање (примопредаја) оружја; 
- замјена оквира; 
- потезање оружја. 

НО 4 

Основне стрељачке вјештине 
- став; 
- држање оружја; 
- нишањење; 
- контрола повлачења обарача; 
- контрола дисања; 
- амортизација трзања. 

НО 5 

Оружје кратке цијеви у Министарству унутрашњих послова 
Републике Српске 
- полуаутоматски пиштољ ЦЗ 99; 
- Глок 17; 
- Глок 19; 
- пиштољ М 57 – 7,62 mm; 
- пиштољ ЦЗ 88 – 9 mm; 
- пиштољ РС-9 (Вапир). 

НО 6 

Оружје дуге цијеви у Министарству унутрашњих послова Републике 
Српске 
- аутоматска пушка М 70 – 7,62 mm; 
- аутомат ТАУРУС СМТ 9. 

НО 7 

Припрема и извршење бојевог гађања из полуаутоматског пиштоља 
-Упутство о извођењу гађања ватреним оружјем у Министарству 
унутрашњих     послова Републике Српске; 
- Планирање и обезбјеђење претходних услова за реализацију гађања; 
- Извршење бојевог гађања на стрелишту. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ И СИСТЕМ ВЕЗА 
 

Циљ наставе: 
 Да полазници усвоје теоријско и практично знање из области организације, рада и 
коришћења Информационог и Телекомуникационог система (система веза) полиције, за 
адекватно обављање редовних послова и задатака из дјелокруга рада полиције;  

Да полазници упознају улогу информатике и информационих система у савременом 
комуницирању, како у оквирима полицијских структура БиХ, тако и у ширем окружењу 
(сусједних земаља, Европа, свијет). 

 
Задаци наставе: 

- да се полазници упознају са улогом и значајем Телекомуникационог и Информационог 
система полиције, 
- да се полазници упознају са оним врстама система веза које ће користити у обављању 
редовних послова и задатака, 
- да се полазници обуче у правилном руковању, употреби и одржавању коришћених 
техничких средстава, 
- да се позитвно дјелује у правцу развијања опште техничке културе, 
- да полазници овладају знањем које ће им омогућити практичну употребу рачунара у 
свакодневном послу, 
- да полазници овладају потребним знањима која ће им омогућити коришћење појединих 
програма у сврху ефикаснијег обављања полицијског посла, 
- оспособљавање полазника за писање свих врста извјештаја, службених забиљешки, потврда 
и других писаних материјала које полицајци подносе у вези са вршењем полицијске 
дужности. 
 
 

 

САДРЖАЈ ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА 

НО 1 

Информатика 
- увод у информационе системе; 
- безбједности ИК система; 
- електронске евиденције МУП РС; 
- Интранет сервиси; 
- Интернет; 
- систем за електронско учење и провјеру знања (е-Учење) 

НО 2 

Комуникације 
- систем веза полиције; 
- УКТ систем веза; 
- систем за пренос неговорних порука. 

 
 
 

РБ ТЕМАТСКЕ ЦЈЕЛИНЕ 
Број часова 

Tеорија Вјежбе Укупно 
1. Информатика 1 6 7 
2. Комуникације 2 1 3 

УКУПНО 3 7 10 



17 
 

 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: 
УПРАВНИ ПОСТУПАК У ОБЛАСТИ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

 
 Циљ наставе: 
 Циљ наставе је да полазници буду упознати са појмом управе и управног органа, као 
и са важношћу спровођења управног поступка у области унутрашњих послове и њихове 
директне везе са правима грађана. У оквиру тога биће упознати са основним  одредбама 
материјалних прописа који регулишу поједине области личних докумената грађана, као и 
област оружја и муниције 
 
 Задаци наставе: 
 Да полазници науче и примјењују у пракси: 
- појам управе и органа управе, 
- важност спровођења управних поступака и њихова повезаност са правима и слободама 
грађана, 
-  Закон о личној карти,   
-  Закон о путним исправама, 
-  Закон о оружју и муницији. 
 
 

РБ НАСТАВНА ОБЛАСТ 
Број часова 

Теорија Укупно 
1. Појам управе и органа управе 1 1 
2. Појам управног поступка и његова сврха 1 1 
3. Поступак издавања личне карте и путних исправа 1 1 

4. Поступак за набавку, држање и ношење оружја и 
муниције 2 2 

УКУПНО 5 5 
 
 

САДРЖАЈ ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА 

НО 1 
Појам управе и органа управе 
- појам органа управе у оквиру подјеле власти; 
- МУП РС као орган праве. 

НО 2 

Појам управног поступка и његова сврха 
- појам управног поступка у области унутрашњих послова; 
- остваривање права и слобода грађана кроз спровођење управног 
поступка у области личних докумената грађана. 

НО 3 

Поступак издавања личне карте и путних исправа 
- остваривање слободе кретања кроз посједовање личних докумената; 
- Закон о личној карти; 
- Закон о питним исправама. 

НО 4 

Поступак за набавку, држање и ношење оружја и муниције 
- поступак набавке и држања оружја и муниције; 
- услови за набавку и држање оружја и муниције; 
- Закон о оружју и муницији. 
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IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 
 
 О реализацији наставе у складу са овим Наставним планом и програмом стара се 
Управа за полицијску обуку, Јединица за полицијску обуку – Полицијска академија и 
Факултет безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци.  
 
 Овај Наставни план и програм ступа на снагу даном доношења. 
 
 
Број:С/М:_________/20      

Датум:_________2020. године      

        М И Н И С Т А Р 

        Мр Драган Лукач 


