ODLUKA
O DONOŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA BOSNE I HERCEGOVINE
(„Službeni glasnik BiH“, broj 27/04)
koji se nalazi u privitku Odluke i čini njen sastavni dio.
Navedeni Zakon se objavljuje na službenoj internet stranici Ureda Visokog predstavnika i
stupa na snagu odmah kao zakon Bosne i Hercegovine, na privremenom osnovu, sve dok ga
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna
i bez dodatnih uvjeta.
Ova odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u „Službenom glasniku BiH“.
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17. prosinca 2004. godine
Sarajevo
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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“, broj
27/04), stavak 1. članka 121. mijenja se i glasi:
„(1) Policijski odbor se uspostavlja u okviru Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i
Ministarstvo mu pruža administrativnu potporu.“
Članak 2.
Članak 123. mijenja se i glasi:
„(1) Do 31.07.2006. godine policijska tijela mogu upošljavati policijske službenike koji su
trenutno uposleni u službama za provedbu zakona u Bosni i Hercegovini, na osnovu
javnog natječaja za sve činove, uključujući i čin policajca i mlañeg inspektora. U tom
periodu odredbe Poglavlja V neće se primjenjivati na navedena upošljavanja, osim ako
ovim člankom nije drugačije predviñeno.
(2) U smislu ovog članka, pod policijskim službenikom iz stavka 1. smatra se osoba
ovlaštena primjenjivati policijske ovlasti i postupa kao ovlaštena službena osoba prema
zakonima o kaznenom postupku u Bosni i Hercegovini, što uključuje osobe koje nisu
ovlaštene primjenjivati policijske ovlasti, već samo obavljaju odreñene poslove i
zadatke koji mogu biti vezani za policijske aktivnosti.
(3) Članci 55. i 58. ovog zakona ne primjenjuju se na osobe koje se upošljavaju na osnovu
stavka 1. ovog članka.
(4) U prijelaznom periodu iz stavka 1. ovog članka, policijska tijela vršit će upošljavanje
kadeta prema odredbama Poglavlja V i VI ovog zakona na dvije razine postupanja

policijskim snagama iz članka 42. ovog zakona.
(5) Rukovoditelj će donijeti pravilnik o postupku izbora i upošljavanja policijskih
službenika tijekom prijelaznog perioda iz stavka 1. ovog članka. Ovaj pravilnik će u
najvećoj mogućoj mjeri biti usklañen s općim ciljem i svrhom ovog zakona, te će se
njime utvrditi, izmeñu ostalog, omjer policijskih službenika i kadeta koji se upošljavaju
sukladno st. 1. i 4. ovog zakona, kao i nabrojati službe koje predstavljaju službe za
provedbu zakona iz stavka 1. ovog članka“.
Članak 3.
U članku 127. iza riječi: „Vijeće ministara“ brišu se riječi: „uspostavit će Policijski
odbor kao samostalnu upravnu organizaciju i“.
Članak 4.
U alineji 4. članka 131. brišu se riječi: „(članak 123. stavak 2.)“ i zamjenjuje riječima:
„(članak 123. stavak 5.)“.
Članak 5.
Ovaj zakon stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje.

