
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФБИХ, број 95/15
На основу члана 69. став (5) Закона о полицијским службеницима Федерације Босне и Херцеговине
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 27/05, 70/08 и 44/11), Влада Федерације Босне и Херцеговине на 32.
сједници, одржаној 03.12.2015. године, доноси 

УРЕДБУ 

О ДОДЈЕЉИВАЊУ И ОДУЗИМАЊУ ЧИНОВА ПОЛИЦИЈСКИМ СЛУЖБЕНИЦИМА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
(Предмет Уредбе) 

Овом уредбом прописује се поступак додјељивања и одузимања чинова полицијским службеницима
запосленим у Федералном министарству унутрашњих послова - Федералном министарству унутарњих послова
- Федералној управи полиције (у даљем тексту: Управа полиције), радна мјеста полицијских службеника која су
у складу са њиховим чином те радна мјеста полицијских службеника која ће бити попуњена у чин млађег
инспектора путем запошљавања нових полицијских службеника и радна мјеста која ће бити попуњена путем
унапређења полицијских службеника са нижим чином. 

Члан 2. 
(Додјела чинова полицијским службеницима и заштита додијељеног чина) 

(1) Чинови се додјељују полицијским службеницима. 

(2) Чин додијељен полицијском службенику заштићен је и не може бити одузет, осим у случајевима
предвиђеним у члану 14. ове уредбе. 

Члан 3. 
(Дефиниција чина полицијског службеника) 

Чин полицијског службеника представља посебан услов за обављање одређених послова из надлежности
Управе полиције који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији Федералног министарства
унутрашњих послова - Федералног министарства унутарњих послова (у даљем тексту: Правилник о унутрашњој
организацији). 

II - ПОСТУПАК ДОДЈЕЉИВАЊА ЧИНА ПОЛИЦИЈСКОМ СЛУЖБЕНИКУ 

Члан 4. 
(Начин додјељивања чина полицијским службеницима) 

Поступак додјељивања чинова полицијским службеницима у Управи полиције врши се попуном упражњеног
радног мјеста које је утврђено Правилником о унутрашњој организацији на један од сљедећих начина и то: 

а) запошљавањем у почетни чин, 

б) унапређењем у виши чин, 



ц) именовањем за директора Управе полиције - главног генералног инспектора полиције и замјеника
директора Управе полиције - генералног инспектора полиције. 

Члан 5. 
(Поступак покретања додјељивања полицијског чина) 

Поступак додјељивања чина из члана 6. ове уредбе покреће се на основу листе о радним мјестима која ће
бити попуњена путем запошљавања нових полицијских службеника или попуњена путем унапређења коју
утврђује директор Управе полиције у складу са чл. 44. и 77. Закона о полицијским службеницима Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр.: 27/05, 70/08 и 44/11 - у даљем тексту: Закон). 

Члан 6. 
(Чинови који се могу додијелити полицијским службеницима) 

(1) Полицијском службенику се може у складу са чланом 69. ст. (2) и (3) Закона додијелити један од сљедећих
чинова и то: 

а) полицајац; 

б) старији полицајац; 

ц) наредник; 

д) старији наредник; 

е) млађи инспектор; 

ф) инспектор; 

г) виши инспектор; 

х) самостални инспектор; 

и) главни инспектор; 

ј) генерални инспектор полиције; 

к) главни генерални инспектор полиције. 

(2) Додјељивање чина из става (1) овог члана врши директор Управе полиције, осим за чин из става (1) тач. ј) и
к) овог члана када додјелу чина врши федерални министар унутрашњих послова на основу рјешења Владе
Федерације Босне и Херцеговине о именовању за директора Управе полиције, односно замјеника директора
Управе полиције. 

Члан 7. 
(Случајеви у којима се врши додјела чина полицијским службеницима) 

(1) Додјељивање чинова из члана 6. став (1) ове уредбе врши се у сљедећим случајевима и то: 

а) за чин полицајац - кадет који успјешно заврши пробни рад додјељивањем почетног чина "полицајац"; 

б) за чин млађи инспектор - кадет који успјешно заврши пробни рад или полицијски службеник по основу
одлуке о унапређењу; 

ц) за чин из члана 6. став (1) тач.: б), ц), д), ф), г), х) и и) ове уредбе - полицијски службеник чије се име налази
на одлуци о унапређењу у виши чин; 

д) за чин главног генералног инспектора и генералног инспектора - полицијски службеник којег је Влада



Федерације Босне и Херцеговине именовала за директора Управе полиције, односно замјеника директора
Управе полиције. 

(2) Додјељивање чинова из става (1) овог члана врши се на посебним свечаним сједницама. 

Члан 8. 
(Чин као услов за обављање послова радног мјеста) 

Чин из члана 6. став (1) ове уредбе може се додијелити ако је тај чин утврђен као услов за обављање послова
радног мјеста полицијских службеника, што се утврђује у посебном дијелу Правилника о унутрашњој
организацији који се односи на Управу полиције. 

III - РАДНА МЈЕСТА ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА И ЊИХОВО УСКЛАЂИВАЊЕ СА ЧИНОМ 

Члан 9. 
(Елементи радног мјеста полицијског службеника) 

(1) Радно мјесто полицијског службеника из члана 8. ове уредбе обухвата сљедеће елементе и то: 

а) назив радног мјеста; 

б) опис послова; 

ц) услови за обављање послова; 

д) број извршилаца. 

(2) Радна мјеста полицијских службеника утврђују се у дијелу Правилника о унутрашњој организацији Управе
полиције у оквиру поглавља "Систематизација радних мјеста". 

(3) Полицијски службеници могу се распоредити само на она радна мјеста која су систематизована у оквиру
организационих јединица из члана 12. ове уредбе Правилником о унутрашњој организацији с елементима
радног мјеста из става (1) овог члана и усклађена са пословима који се обављају у оквиру појединог чина из
члана 11. ове уредбе. 

Члан 10. 
(Начин одређивања елемената код радног мјеста полицијског службеника) 

Елементи радних мјеста из члана 9. ове уредбе одређују се на сљедећи начин и то: 

а) назив радног мјеста одређује се према чину из члана 11. ове уредбе с описом послова које обавља са тим
чином (нпр. виши инспектор за координацију); 

б) опис послова утврђује се према врсти послова који се обављају на радном мјесту, а у складу са дјелокругом
рада организационих јединица за које се утврђује то радно мјесто; 

ц) услови за обављање послова утврђују се према чину из члана 11. ове уредбе који одговара називу радног
мјеста, а за одређена радна мјеста, поред општих услова, могу се одредити посебни услови за обављање тих
послова (одговарајући степен и врста школске спреме као и други услови специфични за та радна мјеста); 

д) број извршилаца утврђује се арапским бројем и словима. 

Члан 11. 
(Послови које обављају полицијски службеници у појединим чиновима) 

У оквиру чина из члана 6. став (1) ове уредбе могу се обављати сљедећи послови и то: 



а) полицајац: 

- једноставнији послови формирања и вођења евиденција 

- једноставнији послови заштите личности по мјесту становања 

- једноставнији послови заштите објеката, једноставнији послови у оквиру оперативних тимова 

- једноставнији послови патролне службе 

б) старији полицајац: 

- основни послови оперативног надзора 

- основни послови експлоатације оперативне технике 

- основни послови вођења евиденција и преписа тонског записа 

- основни послови заштите личности по мјесту становања 

- основни послови за пратњу у кретању федералних личности и страних делегација 

- основни послови заштите објеката, основни послови у оквиру оперативних тимова 

- основни послови на контролно-пропусној станици у Специјалној полицијској јединици 

- основни послови патролне службе у Специјалној полицијској јединици 

ц) наредник: 

- послови прикривеног оперативца 

- послови оператора за полицијске извјештаје 

- послови полицајца за подршку и интервенцију 

- послови полицајца за задржавање 

- послови полицајца за непосредну заштиту личности 

- послови полицајца у аутопатроли 

- послови КДЗ обезбјеђења 

- управљање специјалним возилима полиције 

- сложенији послови у оквиру оперативних тимова 

- послови оперативног дежурства у Специјалној полицијској јединици 

- сложенији послови на контролно-пропусној станици у Специјалној полицијској јединици 

- сложенији послови патролне службе у Специјалној полицијској јединици 

д) старији наредник: 

- најсложенији послови вођења евиденција 

- криминалистичко-технички послови 

- најсложенији послови уноса података 



- сложенији послови оперативног надзора 

- најсложенији послови експлоатације оперативне технике 

- најсложенији послови вођења евиденција и преписа тонског записа 

- послови оперативног дежурства на нивоу Сектора униформисане полиције 

- послови вође групе 

- послови вође смјене, послови вође патроле 

- послови вође аутопатроле 

- послови оперативца за примјену контрадиверзионе заштите 

- послови оперативца за примјену техничке заштите 

- најсложенији послови у оквиру оперативних тимова 

- послови реализације и планирања обезбјеђења и заштите објеката Специјалне полицијске јединице 

е) млађи инспектор: 

- послови сложенијих истражних радњи 

- сложенији послови прикривеног истражиоца 

- сложенији послови примјене оперативне технике 

- сложенији послови пресретања телекомуникација 

- послови вођења истрага 

- послови откривања и документовања кривичних дјела 

- послови прикупљања и достављања криминалистичко-обавјештајних података 

- сложенији послови криминалистичко-оперативног техничара 

- послови обуке 

- послови оперативног дежурства на нивоу Управе полиције 

- послови шефа смјене за заштиту федералних објеката 

- послови истражиоца за примјену контрадиверзионе заштите 

- послови истражиоца за примјену техничке заштите 

- послови инспектора за контролу промета и превоза експлозивних материја 

- послови обуке полицијских службеника у јединицама полиције 

- послови командовања оперативним тимом 

- једноставнији унутрашњи истражни поступци 

ф) инспектор: 



- послови у посебним истрагама, сложенији послови потражне дјелатности послови сарадње с Интерполом и
правосуђем 

- сложенији аналитички послови 

- послови преговарача у талачким и другим ситуацијама 

- послови полиграфског испитивања и израда фоторобота, послови контроле рада с информантима 

- сложенији послови едукације за рад с информантима 

- најсложенији послови прикривеног истражиоца 

- најсложенији послови оперативног надзора 

- сложенији аналитички послови 

- послови вођења сложенијих истрага 

- сложенији послови откривања и документовања кривичних дјела 

- сложенији послови праћења кривичног дјела тероризма 

- послови планирања, координације и анализе, послови инспектора за процјену пријетњи 

- послови руковођења оперативним дежурством на нивоу Сектора униформисане полиције 

- послови вишег истражиоца за примјену контрадиверзионе заштите 

- послови вишег истражиоца за примјену техничке заштите 

- послови инспектора за контролу производње, промета и превоза експлозивних материја 

- послови замјеника руководиоца унутрашње организационе јединице 

- сложени унутрашњи истражни поступци 

г) виши инспектор: 

- послови безбједносно-обавјештајног аналитичара 

- послови сложенијих истрага на откривању и документовању кривичних дјела 

- сложенији послови у посебним истрагама 

- најсложенији послови потражне дјелатности 

- најсложенији послови криминалистичко-оперативне технике 

- руковођење унутрашњом организационом јединицом: одсјеком, инструкторским тимом, оперативном
јединицом 

- најсложенији аналитички послови 

- послови вођења најсложенијих истрага 

- најсложенији послови откривања и документовања кривичних дјела 

- најсложенији послови праћења кривичног дјела тероризма 

- послови вишег истражиоца 



- послови руковођења оперативним дежурством на нивоу Управе полиције 

- сложенији унутрашњи истражни поступци 

х) самостални инспектор: 

- послови замјеника руководиоца основне организационе јединице 

- најсложенији послови полицијске сарадње 

- руковођење Тимом за посебне истраге 

- послови организовања рада и руковођења одјељењем/деташманом 

- послови самосталног истражиоца 

- руковођење унутрашњим организационим јединицама: Тимом за процјену пријетњи и Одсјеком за
планирање, координацију и анализу 

- послови помоћника руководиоца основне организационе јединице, најсложенији унутрашњи истражни
поступци 

- послови истражиоца за интерне истраге, интерне ревизије и инспекције у Јединици за професионалне
стандарде, послови у складу са Законом о заштити тајних података и послови унутрашњег надзора 

и) главни инспектор: 

- послови за координацију и полицијску сарадњу 

- руковођење Тимом за међународну полицијску и међуагенцијску полицијску сарадњу 

- руковођење теренским уредима 

- руковођење основном организационом јединицом 

к) генерални инспектор полиције: 

- обавља послове замјеника директора Управе полиције у складу са Законом о унутрашњим пословима
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 81/14) 

л) главни генерални инспектор полиције: 

- обавља послове директора Управе полиције у складу са Законом о унутрашњим пословима Федерације
Босне и Херцеговине. 

Члан 12. 
(Називи основних унутрашњих организационих јединица у оквиру којих се систематизују радна мјеста

полицијских службеника) 

(1) Организационе јединице у Управи полиције у оквиру којих се могу систематизовати радна мјеста
полицијских службеника су сљедеће и то: 

а) основне организационе јединице - сектор, кабинет, јединица, служба и теренска канцеларија; 

б) унутрашње организационе јединице - одјељење, команда, деташман, одсјек; 

ц) подунутрашње организационе јединице - тим, оперативна јединица, група. 

(2) Организационе јединице утврђују се према врсти, сродности, обиму и степену сложености и међусобно



повезаних послова и задатака и ефикасног извршавања послова и задатака из надлежности Управе полиције. 

(3) Изузетно, ради ефикасније и безбједнијег извршења послова из надлежности Управе полиције, могу се
систематизовати радна мјеста полицијских службеника са једним извршиоцем који неће бити у оквиру
организационих јединица из става (1) овог члана, а који ће за свој рад непосредно одговарати директору
Управе полиције. 

Члан 13. 
(Начин утврђивања броја извршилаца са чином полицајац и чином млађи инспектор који ће се

попунити у наредној години) 

(1) Директор Управе полиције ће сваке календарске године у периоду октобар-децембар утврдити која радна
мјеста полицијских службеника утврђена у Правилнику о унутрашњој организацији и са колико извршилаца са
чином полицајац и чином млађи инспектор треба попунити у наредној години. 

(2) Попуна радних мјеста из става (1) овог члана полицијским службеницима са чином млађи инспектор врши
се тако да се једна трећина попуњава директним запошљавањем и двије трећине путем унапређења. 

(3) Из оправданих разлога и на образложен приједлог директора Управе полиције, федерални министар
унутрашњих послова може одабрати и другачији омјер од омјера утврђеног у ставу (2) овог члана. 

(4) Надлежна служба Управе полиције ће тромјесечно достављати директору Управе полиције листу
слободних радних мјеста за почетни чин са бројем извршилаца за та радна мјеста. 

IV - ОДУЗИМАЊЕ ЧИНА 

Члан 14. 
(Одузимање чина) 

(1) У случају престанка радног односа или окончања мандата директора Управе полиције и замјеника
директора Управе полиције одузима се чин полицијског службеника. 

(2) Рјешење о одузимању чина по основу престанка радног односа полицијског службеника доноси директор
Управе полиције. 

(3) Рјешење о одузимању чина по окончању мандата директора Управе полиције и замјеника директора
Управе полиције доноси Влада Федерације Босне и Херцеговине. 

Члан 15. 
(Задржавање постојећег чина на почасној основи) 

(1) Полицијски службеник на лични захтјев у вријеме престанка радног односа по основу пензионисања може
затражити задржавање постојећег чина на почасној основи. 

(2) Захтјев за задржавање чина из става (1) оваг члана подноси се федералном министру, који о томе доноси
рјешење. 

Члан 16. 
(Жалба) 

(1) На рјешења из чл. 14. и 15. ове уредбе која доноси директор Управе полиције и федерални министар може
се изјавити жалба Полицијском одбору у року од осам дана од дана пријема рјешења. 

(2) На рјешење које доноси Влада Федерације Босне и Херцеговине може се поднијети тужба надлежном суду. 



Члан 17. 
(Враћање претходног чина) 

Полицијски службеници дужни су добијањем новог чина да врате претходни чин који су имали. 

Члан 18. 
(Додјељивање чина након истека мандата) 

Полицијском службенику који након истека мандата директора Управе полиције или замјеника директора
Управе полиције, а у складу са чланом 71. Закона, буде распоређен у Управу полиције, директор Управе
полиције ће том полицијском службенику у року од три дана од дана престанка мандата додијелити чин
главног инспектора. 

V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19. 
(Престанак важења Уредбе) 

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о додјељивању и одузимању чинова полицијским
службеницима Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 8/11 и 65/11). 

Члан 20. 
(Ступање на снагу Уредбе) 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 
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