
Službene novine Federacije BiH, broj 44/11

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Članak 1. 

U Zakonu o policijskim službenicima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 70/08), u članku 5.
dodaju se novi st. (5) i (6) koji glase: 

"(5) Federalni ministar unutarnjih poslova propisat će posebne policijske odore (konjička, odora za kadete, ljetna
bijela odora, odora za pripadnike Helikopterske postrojbe i sl.) kao i dopunske dijelove policijske odore za obavljanje
poslova i zadaća u specifičnim zemljopisnim i klimatskim uvjetima za policijske službenike zaposlene u policijskom
tijelu. 

(6) Policijske odore iz st. (2), (4) i (5) ovoga članka tijekom proizvodnje, prijevoza, skladištenja i zaduživanja moraju biti
popraćene posebnim mjerama sigurnosti." 

Članak 2. 

Članak 33. mijenja se i glasi: 

"Članak 33. 
Obrada osobnih podataka 

(1) Policijski službenik, sukladno pravima, obvezama i ovlastima određenim ovim zakonom te sukladno posebnim
propisima, obrađuje informacije, uključujući i osobne podatke. 

(2) Prilikom obrade osobnih podataka policijski službenik postupa sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih
podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 49/06) (u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti podataka), osim ako ovim zakonom
nije drukčije propisano. 

(3) Rukovoditelj donosi uputu o načinu obrade podataka iz st. (1) i (2) ovoga članka. Navedena uputa mora biti
sukladna važećim zakonima i drugim propisima o zaštiti osobnih podataka." 

Članak 3. 

Iza članka 33. dodaju se novi čl.: 33a., 33b., 33c, 33d. i 33e., koji glase: 

"Članak 33a. 
Obrada osobnih podataka u policijske svrhe 

(1) Obrada osobnih podataka u policijske svrhe podrazumijeva obradu osobnih podataka koju obavlja policijsko tijelo
radi sprječavanja i suzbijanja kriminala i održavanja javnoga reda. 

(2) Prilikom obrade osobnih podataka u policijske svrhe policijsko tijelo: 



a) dužno je voditi evidenciju o svim zbirkama osobnih podataka i prijaviti ih Agenciji za zaštitu osobnih podataka
sukladno članku 14. Zakona o zaštiti podataka; 

b) dužno je voditi ove podatke odvojeno od drugih informacija; 

c) ovlašteno je, ukoliko je to prijeko potrebno u policijske svrhe, kombinirati osobne podatke obrađivane u druge
svrhe; 

d) dužno je ograničiti skupljanje osobnih podataka koji se odnose na rasno podrijetlo nositelja podataka, njegovo
vjersko uvjerenje, seksualno opredjeljenje, političko mišljenje ili pripadnost određenim pokretima ili organizacijama
koje nisu zakonom zabranjene. Skupljanje ovih osobnih podataka može biti provedeno samo ako je to nužno za
potrebe određene istrage; 

e) dužno je osobne podatke označavati s gledišta stupnja njihove točnosti i pouzdanosti, a prije svega razlikovati
osobne podatke utemeljene na činjenicama od podataka utemeljenih na osobnim mišljenjima i procjenama; 

f) dužno je stalno i najmanje jednom u tri godine provjeravati jesu li osobni podaci nužni u određene svrhe i
nepotrebne podatke izbrisati; 

g) provjeru iz točke f) ovoga stavka ne provodi u slučaju obrade osobnih podataka u svrhu temeljite identifikacije
izvršitelja kažnjivih djela (evidencija otisaka prstiju, DNK i dr.) kada se brisanje podataka provodi po isteku pet godina
od smrti izvršitelja; 

h) provjeru i brisanje ne provodi u slučaju da je osobni podatak stavljen u dokumentaciju koja nije automatizirano
vođena i kada se postupa po pravilima arhivske službe; 

i) ne može obrađivati osobne podatke preko obrađivača. 

(3) Za potrebe ispunjavanja obveza iz stavka (2) ovoga članka tijela koja sudjeluju u kaznenom postupku dužna su
pružiti pravodobno informacije o pravomoćnim odlukama i zastarjelosti kaznenog djela mjerodavnom policijskom
tijelu. 

Članak 33b. 
Korištenje osobnih podataka 

(1) Osobni podaci obrađeni sukladno odredbi članka 33a. ovoga zakona koriste se ako je to: 

a) nužno za ispunjavanje zadaća policijskog tijela; 

b) nužno za ispunjenje obveza iz međunarodnog ugovora koji je zaključila BiH i za ispunjenje obveza u okviru
međunarodne organizacije Interpol: 

c) zakonom određeno; 

d) u interesu nositelja podataka ako je on dao suglasnost i ako je tu suglasnost moguće predvidjeti; 

e) nužno radi izbjegavanja ozbiljne i izravne opasnosti. 

(2) Osobni podaci dostavljaju se na temelju zahtjeva u kojem je potrebno navesti podatke o podnositelju zahtjeva,
razlogu i svrsi za koju osobni podaci trebaju biti predani. 

(3) Podaci se mogu dostaviti i bez zahtjeva ako dostavljanje proizlazi iz zakona, međunarodnog ugovora ili se radi o
dostavljanju za potrebe međunarodne organizacije Interpol, kao i u slučaju iz stavka (1) točka e) ovoga članka. 

(4) Ukoliko je moguće, policijsko će tijelo prilikom svakog dostavljanja osobnih podataka dostaviti i informacije o
pravomoćnim odlukama tijela u svezi s kaznenim postupkom. 

(5) Neistiniti i netočni osobni podaci ne mogu biti dostavljeni, neprovjereni osobni podaci moraju biti označeni
prilikom predaje i mora biti navedena mjera njihove pouzdanosti. 



(6) Korisnik podataka nije ovlašten za obrađivanje osobnih podataka u drugu svrhu osim one u koju su podaci bili
dostavljeni. 

(7) Iznimno od stavka (6) ovoga članka, korisnik podataka može obrađivati osobne podatke i u druge svrhe ako je
ispunjen jedan od uvjeta iz stavka (1) ovoga članka. 

Članak 33c. 
Prava nositelja podataka 

(1) Policijsko tijelo neće dostaviti informaciju nositelju podataka, shodno primjeni odredbi Poglavlja III. Zakona o
zaštiti podataka ako bi moglo doći do: 

a) ugrožavanja ispunjenja zadaća policijskog tijela u kontekstu kaznenog postupka ili 

b) ugrožavanja ovlaštenih interesa treće osobe. 

(2) U slučaju neispunjenja uvjeta iz stavka (1) ovoga članka ili u slučaju brisanja osobnih podataka, policijsko tijelo
donosi odluku koju pismeno obrazlaže. 

(3) Ako policijske tijelo ne obrađuje osobne podatke koji se odnose na podnositelja zahtjeva ili ako bi s
obrazloženjem odluke o odbijanju zahtjeva moglo doći do ugrožavanja ispunjenja zadaća policijskoga tijela,
podnositelj će zahtjeva biti izviješćen o tome da policijsko tijelo ne obrađuje osobne podatke podnositelja zahtjeva. 

(4) Ako je policijsko tijelo dobilo osobne podatke bez saznanja nositelja podataka, a koje će dalje obrađivati, nužno je
o tome informirati nositelja podataka i u slučaju ako to ne može ugroziti ispunjenje policijske zadaće ili interese
trećih osoba. 

Članak 33d. 
Obrada osobnih podataka umrlih 

(1) Pod osobnim podacima smatraju se i podaci koji se odnose na umrle osobe. 

(2) Prava nositelja podataka umrlih osoba izvršavaju se putem pravnog nasljednika. 

Članak 33e. 
Objava osobnih podataka 

(1) Policijsko tijelo ovlašteno je objaviti osobne podatke u potrebnom opsegu ako je to nužno za potrebe
osiguravanja identiteta osoba i potrage za traženim osobama i stvarima. 

(2) Obrada osobnih podataka, prema odredbama ovoga zakona, ne podliježe obvezama propisanim Zakonom o
slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/01)". 

Članak 4. 

U članku 68. iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi: 

"(2) Policijski službenik može biti proglašen viškom kada je konačnom odlukom mjerodavnoga tijela utvrđeno
postojanje sigurnosne smetnje sukladno Zakonu o zaštiti tajnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 54/05 i 12/09)." 

U stavku (4) broj "2" zamjenjuje se brojem "3". 

U stavku (7) broj "3" zamjenjuje se brojem "4". 

Dosadašnji st. (2) do (6) postaje st. (3) do (7). 



Članak 5. 

U nazivu Poglavlja IX. zagrada i riječi: "PLAĆA, DODACI I OSTALE NAKNADE" brišu se. 

Članak 6. 

Čl.: 84., 85., 86., 87., 88., 91., 92., 93., 94., 95. i 96. brišu se. 

Članak 7. 

Članak 128a. mijenja se i glasi: 

"Članak 128a. 

(1) "Policijsko tijelo može zapošljavati policijske službenike koji su trenutačno zaposleni u nekom policijskom tijelu u
Bosni i Hercegovini temeljem javnog oglasa za sve činove, uključujući i čin policajca i mlađeg inspektora u roku od
šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona. 

(2) Odredbe Poglavlja V. Zakona neće se primjenjivati na policijske službenike iz stavka (1) ovoga članka osim ako je
ovim člankom drukčije propisano. 

(3) Odredbe čl. 55. i 58. Zakona ne odnose se na osobe zaposlene sukladno stavku (1) ovoga članka. 

(4) Tijekom prijelaznog razdoblja iz stavka (1) ovoga članka policijsko će tijelo zapošljavati i kadete iz poglavlja V. i VI.
Zakona za dvije razine pristupa iz članka 42. Zakona. 

(5) Ministar će u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona donijeti pravilnik o zapošljavanju i selekciji
policijskih službenika tijekom prijelaznog razdoblja iz stavka 1. ovoga članka." 

Članak 8. 

U članku 131. dodaje se nova alineja jedan koja glasi: 

"-posebnim policijskim odorama i dopunskim dijelovima policijske odore za obavljanje poslova i zadaća u specifičnim
zemljopisnim i klimatskim uvjetima za policijske službenike zaposlene u policijskom tijelu". 

Dosadašnje alineje od jedan do 12. postaju alineje od dva do 13. 

Članak 9. 

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". 
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