Temeljem članka IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i
Hercegovine, na 18. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 12,13. i 17. prosinca 2007. godine,
i na 11. sjednici Doma naroda, održanoj 31. siječnja 2008. godine, usvojila je

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA
BOSNE I HERCEGOVINE
Članak 1.

U Zakonu o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“,
br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06 i 58/06) u članku 27. stavak (2) iza riječi „specijalna vozila“,
„dodaju se riječi: „službeni psi“.
Članak 2.
Članak 33. mijenja se i glasi:
„Članak 33.
Obrada osobnih podataka
(1) Policijski službenik, sukladno nadležnostima i ovlastima odreñenim ovim
Zakonom, te sukladno posebnim propisima, obrañuje informacije, uključujući i
osobne podatke.
(2) Pri obradi osobnih podataka, policijski službenik postupa sukladno odredbama
Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Službeni list BiH“, broj 49/06), osim ako
ovim Zakonom nije drugačije propisano“.
Članak 3.

Iza članka 33. dodaju se novi čl. 33.a, 33.b, 33.c, 33.d i 33.e, koji glase:
„Članak 33.a.
Obrada osobnih podataka u policijske svrhe
(1) Obrada osobnih podataka u policijske svrhe podrazumijeva obradu osobnih
podataka koju obavlja policijsko tijelo radi sprečavanja i suzbijanja kriminala i
održavanja javnog reda.
(2) Pri obradi 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 čl. 13, 14 i 15. Zakona o
zaštiti osobnih podataka;
b) dužno je ove podatke odvojeno voditi od drugih informacija;
c) ovlašteno, ukoliko je to potrebno u policijske svrhe, kombinirati osobne
podatke obrañivane za druge svrhe;

d) dužno je da ograniči sakupljanje osobnih podataka koji se odnose na rasno
podrijetlo nositelja podataka, njegovo vjersko uvjerenje, seksualno
opredjeljenje, političko mišljenje ili pripadnost odreñenim pokretima ili
organizacijama koje nisu zabranjene zakonom. Sakupljanje ovih osobnih
podataka može biti obavljeno samo ukoliko je to nužno za potrebe
odreñene istrage;
e) dužno je osobne podatke označavati s gledišta stupnja njihove točnosti i
pouzdanosti, a prije svega da razlikovati osobne podatke utemeljene na
činjenicama od podataka utemeljenih na osobnim mišljenjima i
procjenama;
f) dužno je da stalno i najmanje jednom u tri godine provjeravati jesu li
osobni podaci potrebni za odreñene svrhe i nepotrebne podatke izbrisati;
g) provjera iz točke f) stavka (2) ovog članka ne provodi se u slučaju obrade
osobnih podataka u svrhu osnovne identifikacije počinitelja kaznenih djela
(evidencija otisaka prstiju, DNK i dr.) kada se podaci brišu nakon isteka
pet godina od dana smrti počinitelja;
h) provjera i brisanje ne provodi u slučaju kada je osobni podatak stavljen u
dokumentaciju koja nije automatizirano voñena i kada se postupa po
pravilima arhivske službe;
i) ne može obavljati obradu osobnih podataka posredstvom obrañivača;
(3) Za potrebe ispunjenja obveze iz stavka (2) ovog članka, tijela koja sudjeluju u
kaznenom postupku dužna su pravodobno dati informacije o pravomoćnim
odlukama i zastari kaznenog djela.

Članak 33.b.
Rabljenje osobnih podataka
(1) Osobni podaci obrañeni sukladno odredbi članka 33.a. ovog Zakona rabe se:
a) ukoliko je to potrebno za izvršenje zadataka policijskog tijela;
b) ukoliko je to potrebno za ispunjenje obveza iz meñunarodnog ugovora koji
je zaključila BiH, i za ispunjenje obveza u sklopu meñunarodne
organizacije Interpol;
c) ukoliko je to zakonom odreñeno;
d) ukoliko je to u interesu nositelja podataka ako je on dao suglasnost i ako je
tu suglasnost moguće predvidjeti;
e) ukoliko je to potrebno za izbjegavanje ozbiljne i neposredne opasnosti.
(2) Osobni podaci dostavlju se na temelju zahtjeva u kojem je potrebno navesti
podatke o podnositelju zahtjeva, o razlogu i svrsi za koju osobni podaci trebaju biti
predani.
(3) Podaci se mogu dostaviti i bez zahtjeva ukoliko dostava proizilazi iz zakona,
meñunarodnog ugovora, ili se radi o dostavi za potrebe meñunarodne organizacije
Interpol, kao i u slučaju iz stavka (1) točka e) ovog članka.
(4) Ukoliko je moguće, policijsko tijelo će pri svakoj dostavi osobnih podataka
dostaviti i informacije o pravomoćnim odlukama tijela, u vezi s kaznenim
postupkom.
(5) Neistiniti i netočni osobni podaci ne mogu biti dostavljeni, a neprovjereni osobni
podaci moraju biti označeni pri predaji i mora biti navedena mjera njihove
pouzdanosti.

(6) Korisnik podataka nije ovlašten za obradu osobnih podataka u drugu svrhu, osim
za svrhu za koju su podaci bili dostavljeni.
(7) Iznimno od stavka (6) ovog članka, korisnik podataka može obrañivati osobne
podatke i u druge svrhe ako je ispunjen jedan od uvjeta iz stavka (1) ovoga članka.
Članak 33.c.
Prava nositelja podataka
(1) Policijsko tijelo neće dostaviti informaciju nositelju podataka, primjereno odredbi
Poglavlja III. Zakona o zaštiti osobnih podataka, ukoliko bi moglo doći do:
a) ugrožavanja izvršenja zadataka policijskog tijela u kontekstu kaznenog
postupka ili
b) ugrožavanja ovlaštenih interesa treće osobe.
(2) U slučaju neispunjenja uvjeta iz stavka (1) ovog članka ili u slučaju brisanja
osobnih podataka, policijsko tijelo donosi odluku koju pismeno obrazlaže.
(3) Ukoliko policijsko tijelo ne obrañuje osobne podatke koji se odnose na
podnositelja zahtjeva ili ukoliko bi s obrazloženjem odluke o odbijanju zahtjeva
moglo doći do ugrožavanja izvršenja zadataka policijskog tijela, podnositelj
zahtjeva će bit će obaviješten o tome da policijsko tijelo ne obrañuje osobne
podatke podnositelja zahtjeva.
(4) Ukoliko je policijsko tijelo dobilo osobne podatke bez znanja nositelja podataka, a
koje će dalje obrañivati, potrebno je da o tome obavjesti nositelja podataka i u
slučaju ako to ne može ugroziti izvršenje policijskog zadatka ili ugroziti interese
trećih osoba.
Članak 33.d.
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 posredstvom pravnog
nasljednika.
Članak 33.e.
Objavljivanje osobnih podataka
(1) Policijsko tijelo ovlašteno za objavu osobnih podataka u potrebnom opsegu,
ukoliko je to potrebno za potrebe osiguranja identiteta osobe i potrage za traženim
osobama i stvarima.
(2) Obrada osobnih podataka, prema odredbama ovoga Zakona, ne podliježe
obvezama propisanim Zakonom o slobodi pristupa informacijama („Službeni
glasnik BiH“; br. 28/00 i 45/06)“.
Članak 44. mijenja se i glasi:
„Članak 44.
Upražnjena radna mjesta za čin mlañeg inspektora

Način popune upražnjenih radnih mjesta za čin mlañeg inspektora propisat će ministar
na prijedlog rukovoditelja i tim će propisom biti regulirano koliko će radnih mjesta biti
popunjeno činom mlañeg inspektora zapošljavanjem novih policijskih službenika i koliko će
radnih mjesta biti popunjeno promicanjem policijskih službenika sa nižim činom“.

Članak 5.
U članku 46. u točki d), iza riječi „fizičkoj“ dodaju se riječi „i psihičkoj“, a točka e)
briše se.
Dosadašnje toč. f), g), h) i i) postaju toč. e), f), g) i h).

Članak 6.
Članak 48. mijenja se i glasi:
„Članak 48.
Povjerenstvo za izbor

(1) Rukovoditelj imenuje povjerenstvo za izbor za svaki pojedini proces izbora
kandidata, kao bi se osigurala pravednost, transparentnost i kvaliteta procesa
zapošljavanja.
(2) Povjerenstvo za izbor kandidata ima pet članova, i to:
a) tri policijska službenika najmanje sa činom višeg inspektora i
b) dva državna službenika zaposlena u ministarstvu, koji imaju najmanje
položaj stručnog savjetnika u ministarstvu, a koje je postavio ministar.
(3) Povjerenstvom za izbor kandidata predsjeda član sa najvišim policijskim činom.
(4) Povjerenstvo za izbor kandidata radi prema pravilima, kriterijima i metodama
propisanim poslovnikom o radu povjerenstva za izbor kandidata, koji donosi
rukovoditelj“.
Članak 7.
Članak 63. mijenja se i glasi:
„Članak 63.
Probni rad
(1) Nakon stupanja na dužnost, kadet rasporeñen na radno mjesto policijskog
službenika u činu policajca ili mlañeg inspektora na probnom je radu. Probni rad
obuhvaća uvoñenje u posao i radno razdoblje, te ukupno traje 12 mjeseci.
(2) Neposredno nadreñeni policijski službenik iz stavka (1) ovog članka bit će
odreñen za starješinu i bit će odgovoran za ocjenjivanje rada nakon isteka probnog
rada. Probni rad uključuje obavljanje redovitih policijskih dužnosti i odgovornosti.
(3) U slučaju kada ocjena rada policijskog službenika iz stavka (1) ovog članka bude:

a) „zadovoljava“ ili viša – policijsko tijelo potvrñuje zapošljavanje tog policijskog
službenika;
b) „ne zadovoljava“ – policijsko tijelo otpušta tog policijskog službenika koji gubi
svoj status bez prava na nadoknadu zbog otpuštanja iz službe. Otpušteni
policijski službenik ima pravo podnijeti žalbu Policijskom odboru iz članka 121.
ovog Zakona, u roku od osam dana od dana primitka rješenja o otpuštanju“.
Članak 8.
U članku 87. iza stavka (4) dodaje se novi stavak (5), koji glasi:
„(5) Dodatak za posebne uvjete rada isplaćuje se policijskom službeniku za svo
vrijeme trajanja plaćenog odsustva ili bolovanja“.
Članak 9.
U članku 88. stavak (2) mijenja se i glasi:
„(2) Dodatak za izvanredne radne rezultate iz stavka (1) ovog članka može se isplatiti
istom policijskom službeniku najviše dva puta godišnje, i to u različitim mjesecima“.
Članak 10.
Članak 89. mijenja se i glasi:
„ Članak 89.
Plaćeni dopust
Policijski službenik ima pravo na naknadu plaće do visine jedne plaće, zajedno sa
dodatkom za posebne uvjete rada, i to za vrijeme godišnjeg odmora i plaćenog dopusta, kao i
za razdoblje odsutnosti s posla zbog bolesti ili invalidnosti, a koje prema propisima o
zdravstvenom osiguranju mora isplatiti policijsko tijelo“.
Članak 11.
Iza članka 129. dodaje se novi članak 129.a, koji glasi:
„Članak 129.a.
Propisi
Svi podzakonski akti doneseni na temelju Zakona o policijskim službenicima Bosne i
Hercegovine usuglasit će se s odredbama ovog Zakona, u roku od mjesec dana od dana
stupanja na snagu ovoga Zakona.“
Članak 12.
U članku 132. stavak (1) riječi: „odredbe zakonodavstva“, zamjenjuju se riječju
„propisi“, a iza riječi „tijela“ dodaje se zarez i riječi: „kao i drugi propisi“.

Članak 13.
Stupanje na snagu
Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku BiH“.
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