
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФБИХ, број 70/08

ЗАКОН 

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

Члан 1. 

У Закону о полицијским службеницима Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
број 27/05) у називу члана 5. иза ријечи "ознаке" додају се ријечи: "и униформа". 

Члан 2. 

У члану 9. став 3. ријечи: "Одјелу за унутрашњу контролу и инспекцију (у даљњем тексту: Одјел за унутрашњу
контролу)" замјењују се ријечима: "Јединици за професионалне стандарде". 

Члан 3. 

У члану 12. став 1. ријечи: "који други јавни документ који" замјењују се ријечима: "другу јавну исправу која". 

Члан 4. 

У члану 13. став 1. у другом реду ријеч "документ" замјењује се ријечју "исправу", а у трећем реду ријечи: "тог
документа" замјењују се ријечима: "те исправе". 

Члан 5. 

У члану 17. став 2. ријечи: "која је проглашена несталом" замјењују се ријечима: "чији је нестанак пријављен". 

Члан 6. 

У члану 20. ријечи: "постоји основана сумња" замјењују се ријечима: "постоје основи сумње". 

Члан 7. 

У члану 24. став 1. у другом реду ријеч "пребацивања" замјењује се ријечју "превоза", и у седмом реду иза
ријечи "потјера" додаје се запета и ријеч "превоз". 

Члан 8. 



У члану 32. ст. 1., 3., 4. и 5., у члану 108. ст. 2., 3., 4. и 5. и у члану 111. ст. 1. и 2. ријечи: "Одјел за унутрашњу
контролу" у различитом падежу замјењују се ријечима: "Јединица за професионалне стандарде" у
одговарајућем падежу. 

Члан 9. 

У члану 46. став 1. тачка и) се брише. 

Члан 10. 

У члану 63. став 1. мијења се и гласи: 

"Кадет који је распоређен на радно мјесто полицијског службеника у чину полицајца или млађег инспектора је
на пробном раду. Пробни рад обухвата увођење у посао и радни период који укупно траје 12 мјесеци.". 

Члан 11. 

У називу члана 66. и у ст. 2. и 3. ријеч "Премјештај" у различитим падежима замјењује се ријечју "Упућивање" у
одговарајућем падежу. 

Члан 12. 

У члану 74. став 2. мијења се и гласи: 

"Полицијски службеници који се пријаве за унапређење у чин наредника, млађег инспектора и самосталног
инспектора обавезни су да положе интерне испите за унапређење у полицијском органу у складу са прописом
из става 1. овог члана." 

Члан 13. 

У члану 75. иза става 1. додаје се нови став 2., који гласи: 

"(2) Изузетно од одредби тач. 1. и 2. става 1. овог члана унапређење полицијског службеника у виши чин за
радна мјеста гдје су предвиђена два чина, а која су попуњена полицијским службеницима нижег чина, врши се
без оглашавања слободног радног мјеста, по пријави за унапређење полицијског службеника, ако испуњава
критеријуме из става 3. овог члана." 

Досадашњи ст. 2. до 6. постају ст. 3. до 7. 

Члан 14. 

У члану 76. став 3. у четвртом реду ријечи: "у премјештају" замјењују се ријечима: "кад је упућен". 

Члан 15. 

У члану 78. став 5. ријечи: "пријевременом или" бришу се. 

Члан 16. 



У члану 85. став 3. мијења се и гласи: 

"Коефицијент чина главног генералног инспектора полиције је три и по пута већи од најнижег коефицијента
чина полицајца, с тим да не може прећи у платни разред министра, а најнижи коефицијент чина полицајца не
може бити мањи од најнижег коефицијента намјештеника са средњом стручном спремом у федералним
органима управе." 

Члан 17. 

У члану 88. став 1. ријеч "једнократном" брише се. 

У ставу 2. ријечи: "само једном годишње за један мјесец" замјењују се ријечима: "два пута у току једне
календарске године." 

Члан 18. 

У члану 90. додаје се нови став 2., који гласи: 

(2) "Полицијски службеник који је у периоду из става 1. овог члана остварио право на дневницу нема право на
накнаду за прековремени рад." 

Члан 19. 

У члану 92. став 2. на крају реченице иза ријечи "службеници" тачка се замјењује запетом и додају ријечи: "а
девет мјесечних плата за полицијске службенике који имају од 10 до 15 година радног искуства". 

Члан 20. 

У члану 94. став 1. иза тачке г) додаје се нова тачка х), која гласи: 

"х) за јубиларне награде". 

Члан 21. 

У члану 107. став 1. тачка 3. иза ријечи "дужности" додају се ријечи: " у периоду од двије године". 

У тачки 22. ријечи: "односно ватреног оружја" бришу се. 

Члан 22. 

Члан 110. мијења се и гласи: 

"Органи дисциплинског поступка 

(1) Органи дисциплинског поступка су дисциплинска комисија и дисциплински тужилац. 

(2) Дисциплинску комисију успоставља руководилац полицијског органа, а чланови су предсједавајући, два
члана и исти број замјеника. Два члана и један замјеник морају имати чин вишег инспектора или виши чин, а
други члан и други замјеник морају бити државни службеници. Најмање један члан дисциплинске комисије
мора бити дипломирани правник. 



(3) Предсједавајући дисциплинске комисије је полицијски службеник највишег чина. 

(4) Дисциплинског тужиоца и његовог замјеника именује руководилац полицијског органа на период од двије
године, а њихов мандат може се обновити још за двије године. 

(5) Дисциплински тужилац пред дисциплинском комисијом и полицијским одбором заступа захтјев за
покретање дисциплинског поступка. 

(6) Дисциплински тужилац има овлашћење за предузимање свих радњи као странка у поступку, те право увида
у комплетан спис предмета о покретању дисциплинског поступка и може тражити и друге информације од
других организационих јединица Управе полиције као и других правних и физичких лица за које оцијени да су
потребне за покренути дисциплински поступак. 

(7) Начин рада, гласања и доношења одлука регулише се подзаконским актом из члана 105. став 4. овог
закона.". 

Члан 23. 

У члану 112. став 3. у табели, колона "Бодови", у трећем реду, број "14" замијењује се бројем "15". 

Члан 24. 

У члану 114. став 1. мијења се и гласи: 

"Полицијски службеник одмах ће бити суспендован са задатака и дужности које врши или суспендован из
полицијског органа: 

а) ако је против полицијског службеника покренут кривични поступак за кривично дјело почињено у току
вршења полицијских овлашћења, или 

б) ако се полицијски службеник налази у притвору, или 

ц) ако се ради о кривичним дјелима за које се може изрећи казна затвора у трајању од најмање 3 године и/
или 

д) ако је полицијски службеник затечен у извршењу кривичног дјела. 

Иза става 1. додаје се нови став 2., који гласи: 

"(2) Руководилац полицијског органа може полицијског службеника суспендовати са задатака и дужности које
врши или суспендовати из полицијског органа ако постоје основи сумње да је учинио кривично дјело или
тежу повреду службене дужности и ако се, узимајући у обзир природу кривичног дјела или природу теже
повреде службене дужности као и околности под којима је почињено кривично дјело, односно тежа повреда
службене дужности, може основано вјеровати да би штетило интересима службе или интерном поступку.". 

Досадашњи ст. 2. до 5. постају ст. 3. до 6. 

Члан 25. 

У члану 122. тачка 3. мијења се и гласи: 

"када наврши 65 година живота и најмање 20 година пензијског стажа или 40 година пензијског стажа без
обзира на године живота ;". 

Тачка 4. мијења се и гласи: 



"када надлежни орган пензијског и инвалидског осигурања утврди губитак радне способности - даном
достављања правоснажног рјешења о утврђивању губитка радне способности;". 

Тачка 7. мијења се и гласи: 

"када се неоправдано не јави на посао у року од пет радних дана узастопно;". 

Тачка 11. брише се. 

Члан 26. 

Иза члана 128. додаје се нови члан 128а., који гласи: 

"Члан 128а. 
Прелазне одредбе о радном односу 

(1) Полицијски орган може у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона 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. 

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

(3) Одредбе чл. 55. и 58. Закона се не односе 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 27. 

У члану 131. иза једанаесте алинеје додаје се нова дванаеста алинеја која гласи: 

" - запошљавању и селекцији полицијских службеника (члан 128а. став 5.)". 

Члан 28. 

Члан 133. мијења се и гласи: 

"(1) Уколико овим законом није другачије прописано и у складу са међународним обавезама Босне и Херцего-
вине, ниједно лице ни под којим околностима не може бити у радном односу по основу овог закона ако су му
Међународне полицијске снаге Уједињених нација (у даљњем тексту: UN/IPTF) одбиле сертификацију или јој је
UN/IPTF укинуо овлашћење за вршење полицијских овлашћења. 

(2) Уколико овим законом није другачије прописано, у складу са међународним обавезама Босне и
Херцеговине и поред основа који су прописани овим законом у погледу престанка радног односа полицијског
службеника, радни однос полицијског службеника престаје и не продужава се ни у ком облику, нити на било
који начин, и ни под којим околностима, ако је полицијском службенику UN/IPTF укинуо овлашћење за
вршење полицијских овлашћења. 

(3) Одредбе става 1. и 2. овог члана не примјењују се на лица којима је UN/IPTF одбио сертификацију, а која ће
у складу с одредбама овог закона бити запослена у полицијском органу након ступања на снагу овог закона о
измјенама и допунама Закона о полицијским службеницима Федерације Босне и Херцеговине. 



(4) Лица из става 3. овог члана изузимају се од примјене тачке б) члана 46. Закона. 

(5) "Лицем коме је UN/IPTF одбио сертификацију" у смислу одредбе става 3. овог члана сматра се лице које је у
вријеме подношења пријаве за пријем у радни однос дужно изнијети чињеницу о томе да му је UN/IPTF одбио
сертификацију. 

(6) Изношење чињеница из става 5. овог члана сматра се "траженом документацијом" у смислу одредбе из
става 1. члана 51. Закона. Наведена чињеница износи се: 

а) у писаној форми и 

б) уз њу се подноси примјерак релевантног документа UN/IPTF-а којим се потврђује одбијање
сертификације.". 

Члан 29. 

Овај Закон ступа на снагу осмог 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.


