
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФБИХ, број 45/10

ЗАКОН 

О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим законом уређују се плате, платни разреди и коефицијенти за платне разреде полицијских службеника
Федерације Босне и Херцеговине, накнаде, као и друга питања која се односе на примања полицијских
службеника те примјена овог закона у кантонима. 

Члан 2. 

Појмови коришћени у овом закону имају сљедеће значење: 

1) "полицијски службеник", у смислу овог закона, сматра се полицијски службеник органа унутрашњих послова
Федерације Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: орган унутрашњих послова); 

2) "радно мјесто" је позиција утврђена актом о унутрашњој организацији Федералног министарства
унутрашњих послова (у даљњем тексту: Правилник о унутрашњој организацији), на које се распоређује
полицијски службеник; 

3) "основица за обрачун плате" представља новчани износ у конвертибилним маркама (у даљњем тексту: КМ)
који се користи за одређивање основне плате; 

4) "платни разред" представља разврставање радних мјеста утврђених у Правилнику о унутрашњој
организацији, одређене позиције ради одређивања износа основне плате полицијског службеника; 

5) "коефицијент" представља бројчану вриједност која се исказује арапским бројевима за сваку позицију
радног мјеста које су разврстане у платне разреде органа унутрашњих послова за утврђивање висине основне
плате; 

6) "ноћни рад", у смислу овог закона, рад је између 22 сата увечер и 7 сати ујутро; 

7) "прековремени рад" је рад дужи од пуног радног времена утврђен Законом о полицијским службеницима
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 27/05 и 70/08 - у даљњем тексту:
Закон о полицијским службеницима). 

Члан 3. 

Финансијска средства за плате, накнаде и друга примања полицијских службеника обезбјеђују се у буџету
Федерације Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: буџет). 

Влада Федерације Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Влада Федерације) ће ради несметаног



функционисања органа власти Федерације за кориснике буџета на које се односи овај закон утврдити
јединствени исплатни коефицијент за обрачун плата у одређеном постотку за фискалну годину уколико то
захтијева одржавање макроекономске стабилности у складу са Законом о буџетима у Федерацији Босне и
Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 9/10 и 36/10, у даљњем тексту:
Закон о буџету). 

Члан 4. 

При одређивању износа плате и накнада за полицијске службенике поштиваће се сљедећа начела: 

1) иста плата за исти чин полицијског службеника, 

2) транспаретност: приликом објављивања јавног конкурса или огласа за попуну слободних радних мјеста
полицијског службеника обавезно се објављује податак о припадајућој основној нето плати за оглашена радна
мјеста. 

II. ПЛАТЕ И ДОДАЦИ 

Члан 5. 

Плата полицијског службеника утврђује се у бруто и нето износу. 

Плата у бруто износу обухвата нето плату, порезе и доприносе. 

Влада Федерације ће прописати образац, изглед листе и начин приказа обрачуна плате у року од 30 дана од
дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 6. 

Основну плату полицијског службеника одређује основица из члана 8. овог закона помножена са
коефицијентом платног разреда из члана 9. овог закона и износ повећања остварен по основу радног стажа
из члана 7. став 3. овог закона. 

Основна плата обрачунава се и исказује мјесечно за пуно радно вријеме, према радном мјесту и
одговарајућем платном разреду. 

Основна плата не може бити мања од 70 % од просјечне нето плате исплаћене у Федерацији Босне и
Херцеговине (у даљњем тексту: Федерација) према посљедњем објављеном статистичком податку. 

У случају да множењем утврђене основице и припадајућег коефицијента основна плата износи мање од 70 %
од просјечне плате, полицијском службенику ће се исплатити плата у наведеном постотку. 

Уколико полицијски службеник ради са непуним радним временом, у складу са посебним законом или другим
прописом, одредиће се сразмјерно времену проведеном на раду. 

Пуно радно вријеме полицијског службеника је 40 сати седмично. 

Члан 7. 

Плата полицијског службеника веже се уз његов чин. 

Саставни дио плате полицијског службеника чини основна плата из члана 6. став 1. овог закона, додатак на
плату из члана 10. овог закона и накнада за прековремени рад, рад у нерадне дане, ноћни рад и рад у дане



државних празника из члана 16. овог закона. 

Плата из става 2. овог члана се повећава за 0,5 % за сваку пуну годину радног стажа, с тим да укупно повећање
не може бити веће од 20 %. 

Члан 8. 

Висина основице за обрачун плате утврђује се на основу најниже нето сатнице договорене између Владе
Федерације и синдиката на начин да се најнижа нето сатница множи са фондом радних сати у мјесецу. 

Основица из става 1. овог члана за обрачун плате се утврђује прије доношења буџета за наредну фискалну
годину, а примјењује се од 1. јануара за сваку наредну годину која се усклађује са Законом о буџету, односно
са расположивим средствима за потребе из члана 3. овог закона. 

Уколико се Влада Федерације и синдикат не договоре о основици из става 1. овог члана, раније договорена
основица остаје на снази до договора Владе Федерације и синдиката а најдуже 90 дана. 

Члан 9. 

Коефицијент за обрачун плате полицијског службеника утврђује се према платном разреду који је везан за
чин и то: 

PLATNI RAZREDČINOVI KOEFICIJENTI

I glavni generalni inspektor policije 8.20

II generalni inspektor policije 6.95

III glavni inspektor 5.90

IV samostalni inspektor 4.90

V viši inspektor 4.30

VI inspektor 4.00

VII mlađi inspektor 3.60

VIII stariji narednik 3.30

IX narednik 3.10

X stariji policajac 2.90

XI policajac 2.70

Члан 10. 

Полицијски службеник има право на посебан додатак на плату у износу до 30 % од основне плате полицијског
слижбеника без дијела плате по основу радног стажа из члана 7. став 3. овог закона. 

Полицијски службеник распоређен на послове и задатке у Специјалној полицијској јединици има право на
посебан додатак на плату у износу до 50 % од основне плате полицијског службеника, без дијела плате по
основу радног стажа из члана 7. став 3. овог закона. 

Додатак из става 1. овог члана утврђује зависно од ризика, одговорности, сложености или посебних радних



услова на одређеним радним мјестима директор Федералне управе полиције (у даљњем тексту: директор
полиције). 

За радна мјеста полицијских службеника Полицијске академије, за додатак из става 1. овог члана одлучује
федерални министар унутрашњих послова (у даљњем тексту: федерални министар). 

Уз додатак из става 1. овог члана у посебним околностима, федерални министар може на приједлог директора
полиције утврдити већи трајни додатак за поједина радна мјеста у износу 10 % од основне плате полицијског
службеника. 

Члан 11. 

На основу изузетних и објективно оцијењених радних резултата полицијског службеника, директор полиције
може одлучити о једнократном додатку на плату том службенику до 30 % од основне плате, а за полицијског
службеника Полицијске академије одлучује федерални министар. 

Додатак из става 1. овог члана може се исплатити полицијском службенику два пута у току једне календарске
године. 

III. ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ПЛАТЕ 

Члан 12. 

Плата полицијског службеника се обрачунава за један мјесец унатраг, а исплаћује за претходни мјесец у
складу са Законом о раду ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 43/99, 32/00 и 29/03) и Законом о
извршењу буџета Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 81/09, у даљњем
тексту: Закон о извршењу буџета). 

Плата из става 1. овог члана утврђује се рјешењем које доноси директор полиције, односно федерални
министар. 

Рјешење из става 2. овог члана садржи личне податке полицијског службеника, чин, радно мјесто на које је
постављен, платни разред и све елементе који су узети у обзир за утврђивање висине плате. 

Подаци о платама полицијских службеника су јавни. 

IV. НАКНАДЕ 

Члан 13. 

Полицијски службеник има право на накнаде утврђене у одредбама чл. 14. - 28. овог закона. 

1. Накнада због болести или инвалидности 

Члан 14. 

Полицијски службеник има право на накнаду плате за вријеме привремене спријечености за рад (боловање)
до 42 календарска дана у висини нето плате из претходног мјесеца. 

Накнада плате за боловање преко 42 дана из става 1. овог члана остварује се по пропису кантона којим се



уређује накнада за ово боловање, с тим да разлику до пуне плате исплаћује Федерална управа полиције (у
даљњем тексту: Управа полиције), односно Федерално министарство унутрашњих послова (у даљњем тексту:
Федерално министарство) у којем се полицијски службеник налази у радном односу. 

Члан 15. 

У случају настанка тешке инвалидности или тешке болести полицијског службеника или члана његове уже
породице, исплаћује се једнократна новчана помоћ у висини од двије просјечне нето плате исплаћене у
Федерацији према посљедњем објављеном статистичком податку. 

2. Накнада за прековремени рад, рад у нерадне дане, ноћни рад и рад у дане државних празника 

Члан 16. 

У случају прековременог рада, рада у нерадне дане, ноћног рада и рада у дане државних празника,
полицијски службеник има право на накнаду основне плате сразмјерно времену трајања тог рада увећану за
постотак утврђен Законом о полицијским службеницима или Колективним уговором за запослене у
Федералном министарству (у даљем тексту: Колективни уговор). 

Обрачун накнаде из става 1. овог члана врши се од основне плате без дијела плате по основу радног стажа. 

У прековремени рад не улази ноћни рад. 

3. Накнада за привремени интерни премјештај 

Члан 17. 

Полицијски службеник који је према члану 64. Закона о полицијским службеницима премјештен на друго
радно мјесто које је 70 км или више удаљено од његовог тренутног радног мјеста има право да уз основну
плату која је одређена у складу са чланом 6. став 1. овог закона и право на накнаду за привремени интерни
премјештај, која се састоји од: 

1) накнаде трошкова за одвојени живот и 

2) накнаде за одговарајући смјештај. 

Право на накнаду из става 1. овог члана не остварује полицијски службеник који је премјештен по личном
захтјеву, као и полицијски службеник који је први пут распоређен на радно мјесто. 

4. Отпремнина у случају отпуста због вишка полицијских службеника 

Члан 18. 

У случају отпуста због вишка полицијских службеника у складу са законом, отпуштени полицијски службеник
који има до 15 година пензијског стажа има право на отпремнину која одговара износу плате коју је примио у
вријеме када је проглашен вишком, обрачунате за период од пет мјесеци. 

Отпремнина из става 1. овог члана износи 10 мјесечних плата за полицијске службенике који имају преко 15
година пензијског стажа као полицијски службеници. 



5. Накнада за трошкове сахране и за случај смрти 

Члан 19. 

Полицијски службеник који у току вршења дужности изгуби живот, сахрањује се на мјесту које одреди његова
породица на трошак Управе полиције, односно Федералног министарства, који се састоји од сљедећег: 

1) превоз посмртних остатака на мјесто укопа; 

2) путне трошкове за два пратећа лица; 

3) гробницу, уколико није већ обезбијеђена на други начин; 

4) друге уобичајене трошкове у износу који одређује надлежни орган. 

У случају смрти полицијског службеника ван вршења службене дужности, породици полицијског службеника
исплаћују се трошкови сахране у висини од четири просјечне нето плате исплаћене у Федерацији према
посљедњем објављеном статистичком податку. 

Уколико у Управи полиције, односно Федералном министарству раде два или више чланова породице,
трошкови сахране из става 1. овог члана исплаћују се само једном запосленом члану породице. 

Породица коју је преминули полицијски службеник издржавао има право на једнократну финансијску помоћ у
износу посљедње нето плате коју је полицијски службеник остварио увећане шест пута. 

Накнада из става 2. овог члана исплаћује се у случају смрти члана уже породице полицијског службеника. 

Члан 20. 

Чланом уже породице полицијског службеника, у смислу овог закона, сматрају се брачни и ванбрачни друг
ако живе у заједничком домаћинству, дијете (брачно, ванбрачно, усвојено, пасторче и дијете без родитеља
узето на издржавање до 18. године, односно до 26. године живота ако се налази на редовном школовању и
није у радном односу, а дјеца неспособна за рад без обзира на доб), родитељи (отац, мајка, очух, маћеха и
усвојитељи) под условом да живе у заједничком домаћинству са полицијским службеником, браћа и сестре
без родитеља до 18., односно до 26. године ако се налазе на редовном школовању и немају других прихода,
већ их корисник накнаде стварно издржава или је обавеза њиховог издржавања законом утврђена, а ако су
неспособни за рад, без обзира на доб, под условом да са њима живи у заједничком домаћинству и унучад ако
немају родитеља и живе у заједничком домаћинству са полицијским службеником. 

6. Право на осигурање од посљедица несретног случаја 

Члан 21. 

Полицијски службеник има право на осигурање од посљедица несретног случаја с укљученим ризиком од
природне смрти за вријеме трајања радног односа. 

Висина осигурања по овој основи одређује се према полиси осигурања од посљедица несретног случаја,
односно полиси осигурања од природне смрти. 

Уговор о осигурању с осигуравајућом кућом закључује директор полиције, односно федерални министар за
све полицијске службенике у складу са Колективним уговором. 



7. Трошкови јавног превоза на посао и са посла 

Члан 22. 

Полицијском службенику којем није организован службени превоз на посао и с посла, а чије је мјесто
становања од мјеста рада удаљено најмање 2 км, припада накнада за трошкове превоза у висини мјесечне
карте, градског, приградског и међуградског саобраћаја. 

У међуградски саобраћај спадају мјеста која су удаљена од мјеста рада до 70 км. 

Полицијском службенику који ради у смјенама припада право на накнаду трошкова превоза у висини цијене
дневне (повратне) карте сходно броју долазака на посао и одлазака са посла. 

8. Накнада за оброк (бонови за ручак) 

Члан 23. 

Полицијски службеник има право на накнаду за оброк (бонови за ручак) за вријеме рада само за дане
присуства на послу. 

Полицијски службеници распоређени у организационим јединицама Федералног министарства остварују
право из става 1. овог члана у облику накнаде за исхрану за вријеме рада (топли оброк) у износу од 1 %
просјечне плате у Федерацији према посљедњем објављеном статистичком податку. 

Полицијски службеници распоређени у Специјалној полицијској јединици, поред права из става 2. овог члана,
остварују право на оброк у ресторану Специјалне полицијске јединице. 

Право на накнаду из ст. 1., 2. и 3. овог члана не остварује се у случају одсуствовања са посла по било ком
оправданом или неоправданом основу (службени пут, плаћено одсуство, одсуство због болести и слично). 

9. Регрес 

Члан 24. 

Полицијски службеник има право на накнаду на име регреса за коришћење годишњег одмора у висини 50 %
просјечне нето плате у Федерацији према посљедњем објављеном статистичком податку. 

Право на регрес из става 1. овог члана има сваки полицијски службеник који у току текуће календарске године
има право на годишњи одмор. 

10. Отпремнина 

Члан 25. 

Полицијски службеник има право на отпремнину приликом одласка у пензију у висини својих пет остварених
просјечних нето плата исплаћених у претходних пет мјесеци. 



11. Накнада за службени пут 

Члан 26. 

Полицијски службеник има право на накнаду за трошкове службеног путовања на подручју Федерације,
односно Босне и Херцеговине као и за путовања у иностранство, на које се упућује на извршавање службеног
задатка. 

За одређивање висине и услова за остваривање накнаде за трошкове службеног путовања, примјењује се
пропис којим је уређено наведено питање за државне службенике и намјештенике у федералним органима
управе. 

12. Накнада за одвојени живот од породице и смјештај у мјесту рада 

Члан 27. 

Полицијски службеник чије је мјесто пребивалишта удаљено више од 70 км од мјеста рада има право на
накнаду трошкова смјештаја у мјесту рада у износу и на начин који Влада Федерације утврди за државне
службенике и намјештенике. 

13. Друге накнаде 

Члан 28. 

Полицијски службеник има право и на друге накнаде утврђене Колективним уговором. 

V. ДОНОШЕЊЕ РЈЕШЕЊА И ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА 

Члан 29. 

Накнаде и друга материјална права предвиђена у одредбама чл.: 15., 16., 17., 18., 19., 22., 25. и 27. овог закона
остварују се доношењем рјешења. 

Рјешење из става 1. овог члана доноси директор полиције, односно федерални министар. 

Члан 30. 

Федерални министар ће на приједлог директора полиције, а уз сагласност Федералног министарства
финансија, донијети правилник о платама и накнадама полицијских службеника у року од 30 дана од дана
ступања на снагу овог закона. 

VI. ПРИМЈЕНА ЗАКОНА У КАНТОНИМА 



Члан 31. 

Висина и начин остваривања плата, накнада, додатака на плату, коефицијенти и платни разреди полицијских
службеника у кантоналним министарствима унутрашњих послова (у даљњем тексту: кантонална министарства),
утврдиће се кантоналним прописом који ће садржавати начела из члана 4. овог закона и бити усклађен са
чланом 3. став 2. и чл. 6., 7. и 9. овог закона. 

Коефицијенти и платни разреди из става 1. овог члана везују се за чин који има полицијски службеник. 

Члан 32. 

Финансијска средства за плате и накнаде полицијских службеника кантоналних министарстава унутрашњих
послова осигуравају се у буџету кантона. 

Члан 33. 

Кантон ће својим прописом уз сагласност синдиката прописати коефицијенте за радна мјеста, с тим да основна
плата за иста или слична радна мјеста у кантону не може прећи 90% од плате за таква радна мјеста на
федералном нивоу. 

Прописом из става 1. овог члана ако се не усагласе са синдикатом у року од 90 дана не могу се утврдити
коефицијенти у вриједности мањој од 80% од коефицијената прописаних прописима на федералном нивоу
власти. 

Члан 34. 

Додаци на плату и накнаде утврђене овим законом односе се и на полицијске службенике у кантоналним
министарствима, чију висину и начин остваривања утврђује влада кантона. 

Члан 35. 

Кантони су дужни пропис из члана 31. овог закона донијети у року од 90 дана од дана доношења овог закона. 

VII. НАДЗОР НАД ПРИМЈЕНОМ ОВОГ ЗАКОНА 

Члан 36. 

Надзор над примјеном овог закона врши Федерално министарство и Федерално министарство финансија,
свако у оквиру својих надлежности. 

VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 37. 

Новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 2.000,00 КМ биће кажњен за прекршај директор полиције ако: 

1) не одреди плату полицијском службенику у складу са његовим чином (члан 7. став 1.); 



2) не одреди додатак на плату у складу са чланом 10. овог закона; 

3) не донесе рјешење о плати (члан 12. став 2.); 

4) одреди накнаде супротно чл. 14.-28. овог закона; 

5) не предложи правилник о платама и накнадама (члан 30.). 

Члан 38. 

Новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 2.000,00 КМ биће кажњен за прекршај федерални министар ако: 

1) не одреди плату полицијском службенику у складу са његовим чином (члан 7. став 1.); 

2) не одреди додатак на плату у складу са чланом 10. овог закона; 

3) не донесе рјешење о плати (члан 12. став 2.); 

4) одреди накнаде супротно чл. 14.- 28. овог закона; 

5) не донесе правилник о платама и накнадама (члан 30.). 

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 39. 

Одредбе чл. 23. и 24. овог закона почеће се примјењивати наредног мјесеца од дана потписивања измјена и
допуна Колективног уговора, којим су регулисане ове накнаде. 

Члан 40. 

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе: 

1) одредбе Закона о полицијским службеницима Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 27/05 и 70/08) које се односе на плате, додатке и остале накнаде ако су другачије уређене
овим законом; 

2) одредбе Уредбе о платама и накнадама полицијских службеника Федерације Босне и Херцеговине
("Службене новине Федерације БиХ", број 11/09) које се односе на плате и накнаде ако су другачије уређене
овим законом. 

Члан 41. 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

Предсједавајући
Дома народа

Парламента Федерације БиХ
Стјепан Крешић, с.р .



Предсједавајући
Представничког дома

Парламента Федерације БиХ
Сафет Софтић, с. р.


