
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФБИХ, број 44/11

ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈСКИМ СЛУЖБЕНИЦИМА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Члан 1. 

У Закону о полицијским службеницима Федерације БиХ ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 27/05 и
70/08) у члану 5. додају се нови ст. (5) и (6) који гласе: 

"(5) Федерални министар унутрашњих послова прописаће посебне полицијске униформе (коњичка, униформа
за кадете, љетна бијела униформа, униформа за припаднике Хеликоптерске јединице и сл.) као и допунске
дијелове полицијске униформе за обављање послова и задатака у специфичним географским и климатским
условима за полицијске службенике запослене у полицијском органу. 

(6) Полицијске униформе из ст. (2), (4) и (5) овог члана у току производње, транспорта, складиштења и
задуживања морају бити попраћене посебним мјерама безбједности." 

Члан 2. 

Члан 33. мијења се и гласи: 

"Члан 33. 
Обрада личних података 

(1) Полицијски службеник, у складу са правима, обавезама и овлашћењима која су одређена овим законом те
у складу са посебним прописима, обрађује информације, укључујући и личне податке. 

(2) Приликом обраде личних података, полицијски службеник поступа у складу са одредбама Закона о заштити
личних података ("Службени гласник БиХ", бр. 49/06) (у даљњем тексту: Закон о заштити података), осим ако
овим законом није другачије прописано. 

(3) Руководилац доноси инструкцију о начину обраде података из ст. (1) и (2) овог члана. Наведена инструкција
мора бити у складу са важећим законима и другим прописима о заштити личних података." 

Члан 3. 

Иза члана 33. додају се нови чл.: 33а., 33б., 33ц, 33д. и 33е. који гласе: 

"Члан 33а. 
Обрада личних података у полицијске сврхе 

(1) Обрада личних података у полицијске сврхе подразумијева обраду личних података коју врши полицијски
орган ради спречавања и сузбијања криминала и одржавања јавног реда. 



(2) Приликом обраде личних података у полицијске сврхе, полицијски орган: 

а) дужан је да води евиденцију о свим збиркама личних података и пријави их Агенцији за заштиту личних
података у складу са чланом 14. Закона о заштити података; 

б) дужан је да води ове податке одвојено од других информација; 

ц) овлашћен је, уколико је то неопходно у полицијске сврхе, да комбинује личне податке обрађиване у друге
сврхе; 

д) дужан је да ограничи сакупљање личних података који се односе на расно поријекло носиоца података,
његово вјерско увјерење, сексуално опредјељење, политичко мишљење или припадност одређеним
покретима или организацијама које нису законом забрањене. Сакупљање ових личних података може бити
спроведено, само ако је то неопходно, за потребе одређене истраге; 

е) дужан је да личне податке означава са гледишта степена њихове тачности и поузданости, а прије свега да
разликује личне податке засноване на чињеницама од података заснованих на личним мишљењима и
процјенама; 

ф) дужан је да стално и најмање једном у три године провјерава да ли су лични подаци неопходни у одређене
сврхе те непотребне податке избрише; 

г) провјеру из тачке ф) овог става не проводи у случају обраде личних података у сврху основне
идентификације извршиоца кажњивих дјела (евиденција отисака прстију, ДНК и др.) када се брисање података
проводи по истеку пет година од смрти извршиоца; 

х) провјеру и брисање не спроводи у случају да је лични податак стављен у документацију која није
аутоматизовано вођена и када се поступа по правилима архивске службе; 

и) не може да врши обраду личних података преко обрађивача. 

(3) За потребе испуњавања обавеза из става (2) овог члана, органи који учествују у кривичном поступку дужни
су да пруже благовремено информације о правоснажним одлукама и застарјелости кривичног дјела
надлежном полицијском органу. 

Члан 33б. 
Коришћење личних података 

(1) Лични подаци обрађени у складу са одредбом члана 33а. овог закона користе се ако је то: 

а) неопходно за испуњавање задатака полицијског органа; 

б) неопходно за испуњење обавеза из међународног уговора који је закључила БиХ и за испуњавање обавеза
у оквиру међународне организације Интерпол; 

ц) законом одређено; 

д) у интересу носиоца података ако је он дао сагласност и ако је ту сагласност могуће предвидјети; 

е) неопходно да се избјегне озбиљна и непосредна опасност. 

(2) Лични подаци достављају се на основу захтјева у којем је потребно навести податке о подносиоцу захтјева,
разлогу и сврси за коју лични подаци треба да буду предати. 

(3) Подаци се могу доставити и без захтјева ако достављање произлази из закона, међународног уговора или
се ради о достављању за потребе међународне организације Интерпол, као и у случају из става (1) тачка е)
овог члана. 

(4) Уколико је могуће полицијски орган ће приликом сваког достављања личних података доставити и
информације о правоснажним одлукама органа у вези са кривичним поступком. 



(5) Неистинити и нетачни лични подаци не могу бити достављени, непровјерени лични подаци морају бити
означени приликом предаје и мора бити наведена мјера њихове поузданости. 

(6) Корисник података није овлашћен за обрађивање личних података у другу сврху осим оне у коју су подаци
били достављени. 

(7) Изузетно од става (6) овог члана, корисник података може обрађивати личне податке и у друге сврхе ако је
испуњен један од услова из става (1) овог члана. 

Члан 33ц. 
Права носиоца података 

(1) Полицијски орган неће доставити информацију носиоцу података, сходно примјени одредби Поглавља III.
Закона о заштити података ако би могло доћи до: 

а) угрожавања испуњења задатака полицијског органа у контексту кривичног поступка или 

б) угрожавања овлашћених интереса трећег лица. 

(2) У случају неиспуњења услова из става (1) овог члана или у случају брисања личних података, полицијски
орган доноси одлуку коју писмено образлаже. 

(3) Ако полицијски орган не обрађује личне податке који се односе на подносиоца захтјева или ако би са
образложењем одлуке о одбијању захтјева могло доћи до угрожавања испуњења задатака полицијског органа,
подносилац захтјева биће обавијештен о томе да полицијски орган не обрађује личне податке подносиоца
захтјева. 

(4) Ако је полицијски орган добио личне податке без сазнања носиоца података, а које ће даље обрађивати,
потребно је да о томе информише носиоца података и у случају ако то не може угрозити испуњења
полицијског задатка или интересе трећих лица. 

Члан 33д. 
Обрада личних података умрлих 

(1) Под личним подацима сматрају се и подаци који се односе на умрла лица. 

(2) Права носилаца података умрлих лица извршавају се посредством правног насљедника. 

Члан 33е. 
Објављивање личних података 

(1) Полицијски орган овлашћен је да објави личне податке у потребном обиму ако је то неопходно за потребе
обезбјеђења идентитета лица и потраге за траженим лицима и стварима. 

(2) Обрада личних података, према одредбама овог закона, не подлијеже обавезама прописаним Законом о
слободи приступа информацијама у Федерацији БиХ ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 32/01)." 

Члан 4. 

У члану 68. иза става (1) додаје се нови став (2) који гласи: 

"(2) Полицијски службеник може бити проглашен вишком када је коначном одлуком надлежног органа
утврђено постојање безбједносне сметње у складу са Законом о заштити тајних података ("Службени гласник
БиХ", бр. 54/05 и 12/09)." 

У ставу (4) број "2" замјењује се бројем "3". 



У ставу (7) број "3" замјењује се бројем "4". 

Досадашњи ст. од (2) до (6) постају ст. од (3) до (7). 

Члан 5. 

У називу Поглавља IX. знак заграда и ријечи: "ПЛАТА, ДОДАЦИ И ОСТАЛЕ НАКНАДЕ" бришу се. 

Члан 6. 

Чл.: 84., 85., 86., 87., 88., 91., 92., 93., 94., 95. и 96. бришу се. 

Члан 7. 

Члан 128а. мијења се и гласи: 

"Члан 128а. 

(1) "Полицијски орган може запошљавати полицијске службенике који су тренутно запослени у неком
полицијском органу у Босни и Херцеговини на основу јавног огласа за све чинове, укључујући и чин
полицајца и млађег инспектора у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона. 

(2) Одредбе Поглавља V. Закона неће се примјењивати на полицијске службенике из става (1) овог члана осим
ако је овим чланом другачије прописано. 

(3) Одредбе чл. 55. и 58. Закона не односе се на лица запослена у складу са ставом (1) овог члана. 

(4) Током прелазног периода из става (1) овог члана полицијски орган ће запошљавати и кадете из поглавља V
и VI Закона за два нивоа приступа из члана 42. Закона. 

(5) Министар ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона донијети правилник о запошљавању и
селекцији полицијских службеника током прелазног периода из става 1. овог члана." 

Члан 8. 

У члану 131. додаје се нова алинеја један која гласи: 

"- посебним полицијским униформама и допунским дијеловима полицијске униформе за обављање послова и
задатака у специфичним географским и климатским условима за полицијске службенике запослене у
полицијском органу." 

Досадашње алинеје од један до 12. постају алинеје од два до 13. 

Члан 9. 

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