
 

 

На основу члана IV. 4. а) Устава Босне и Херцеговине,  Парламентарна скупштина 
Босне и Херцеговине, на 18. сједници  Представничког дома, одржаној 12, 13. и 17. 
децембра 2007. године, и на 11. сједници Дома народа, одржаној 31. јануара 2008. 
године, усвојила је  

 
З А К О Н   

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О  
ПОЛИЦИЈСКИМ СЛУЖБЕНИЦИМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 
Члан 1. 

 
 

 У Закону  о полицијским службеницима Босне и Херцеговине („Службени 
гласник БиХ“, бр. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06 и 58/06) у члану 27. став (2) иза ријечи 
„специјална возила“, додају се ријечи: „службени пси“. 
 

Члан 2. 
 

 Члан 33. мијења се и гласи: 
 

„Члан 33. 
Обрада личних података 

 
(1) Полицијски службеник, у складу са надлежностима и овлашћењима која су 

одређена овим Законом, као и 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 лист БиХ“, број 
49/06), осим ако овим Законом није другачије прописано“. 

 
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: 
 

a) дужан је да води евиденцију о свим збиркама личних података и 
пријави их Агенцији за заштиту личних података у складу са чл. 13, 
14 и 15. Закона о заштити личних података; 

b) дужан је да води ове податке одвојено од других информација; 
c) овлашћен је, уколико је то неопходно у полицијске сврхе, да 

комбинује личне податке обрађиване  за друге сврхе; 



 

 

d) 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; 

e) 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; 

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

g) провјера из тачке ф) става (2) овог члана не спроводи се у случају 
обраде личних података у сврху основне идентификације извршиоца 
кажњивих дјела (евиденција отисака прстију, ДНК и др.) када се 
брисање података спроводи по истеку пет година од дана смрти 
извшиоца; 

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

i) не може вршити обраду личних података преко обрађивача; 
(3) За потребе испуњавања обавезе из става (2) овог члана, органи који учествују 

у кривичном поступку дужни су да  пруже благовремено информације о 
правоснажним одлукама и застарјелости кривичног дјела. 

 
 

Члан 33б. 
Коришћење личних података 

 
(1) Лични подаци обрађени у складу са одредбом члана 33а. овог Закона користе 

се ако је то: 
a) неопходно за испуњавање задатака полицијског органа; 
b) неопходно за испуњење обавеза из међународног уговора који је 

закључила БиХ, и за испуњење обавеза у оквиру међународне 
организације Интерпол; 

c) законом одређено; 
d) у интересу носиоца података ако је он дао сагласност и ако је ту 

сагласност могуће предвидјети; 
e) неопходно да се избјегне озбиљна и непосредна опасност. 

 
(2) Лични подаци достављу 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 произилази 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 за сврху у коју се 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 

одредби Главе III Закона о заштити личних података, ако би могло доћи до: 
 

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

b) угрожавања овлашћених интереса трећег лица. 
 

(2) У случају неиспуњена 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 ће бити 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 испуњење 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 носиоца 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 обезбјеђивања 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 
(„Службени гласник БиХ“; бр. 28/00 и 45/06)“. 

 
Члан 44. мијења се и гласи: 
 

„Члан 44. 
Упражњена радна мјеста  за чин млађег инспектора 

 
Начин попуњавања упражњених радних мјеста за чин млађег инспектора 

прописаће министар на приједлог руководиоца и тим прописом биће регулисано колико 
ће радних мјеста бити попуњено чином млађег инспектора запошљавањем нових 
полицијских службеника и колико ће радних мјеста бити попуњено унапређењем 
полицијских службеника са нижим чином“. 

 
 

Члан 5. 
 

У члану 46. тачка д), иза ријечи „физичко“ додају се ријечи „и психичкој“, а 
тачка е) брише се. 

Досадашње тач. ф), г), х) и и) постају тач. е), ф), г) и х). 
 
 

Члан 6. 
 

Члан 48. мијења се и гласи: 
 

„Члан 48. 
Комисија за избор 

 
 

(1) Руководилац именује комисију за избор за сваки поједини процес избора 
кандидата, као би се обезбиједила праведност, транспарентност и квалитет 
процеса запошљавања. 

(2) Комисија за избор кандидата има пет чланова, и то: 
 

a) три полицијска службеника најмање са чином вишег инспектора и 
b) два државна службеника запослена у министарству, који имају 

најмање позицију стручног савјетника у министарству, а које је 
поставио министар. 

 
(3) Комисијом за избор кандидата предсједава члан са највишим полицијским 

чином. 
(4) Комисија за избор кандидата ради по правилима, критеријумима и методама 

прописаним пословником о раду комисије за избор кандидата, који доноси 
руководилац“. 

 
Члан 7. 

 
 Члан 63. мијења се и гласи: 



 

 

 
„Члан 63. 

Пробни рад 
 

(1) По ступању на дужност, 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, те 
траје укупно 12 мјесеци. 

(2) Непосредно надређени полицијском службенику из става (1) овог члана биће 
одређен као старјешина и биће одговоран за оцјењивање рада по истеку 
пробног рада. Пробни рад укључује вршење редовних полицијских дужности 
и одговорности. 

(3) У случају да оцјена рада полицијског службеника из става (1) овог члана 
буде: 

 
a) „задовољава“ или виша - полицијски орган потврђује запошљавање тог 

полицијског службеника; 
b) „не задовољава“ – полицијски орган отпушта тог полицијског службеника 

који губи свој статус без права на надокнаду због отпуштања из службе. 
Отпуштени полицијски службеник има право подношења жалбе 
Полицијском одбору из члана 121. овог Закона, у року од осам дана од дана 
пријема рјешења о отпуштању.“ 

 
Члан 8. 

 
 У члану 87. иза става (4) додаје се нови став (5), који гласи: 
 

„(5) Додатак за посебне услове рада исплаћује се полицијском службенику све 
вријеме трајања плаћеног одсуства или боловања“. 

 
 

Члан 9. 
 
У члану 88. став (2) мијења се и гласи: 
 
„(2) Додатак за изванредне радне резултате из става (1) овог члана може се 

исплатити истом полицијском службенику највише два пута годишње, и то у 
различитим мјесецима“. 

 
 

Члан 10. 
 

Члан 89. мијења се и гласи: 
„Члан 89. 

Плаћено одсуство 
 

Полицијски службеник има право на накнаду плате до висине једне плате, 
заједно са додатком за посебне услове рада, и то за вријеме годишњег одмора и 
плаћеног одсуства као и за период одсуствовања са посла због болести или 



 

 

инвалидности, а које према прописима о здравственом осигурању мора исплатити 
полицијски орган“. 

 
Члан 11. 

 
Иза члана 129. додаје се нови члан 129а, који гласи: 

 
„Члан 129.а 
Прописи 

 
Сви подзаконски акти донесени на основу Закона о полицијским службеницима 

Босне и Херцеговине биће усаглашени са одредбама овог Закона, у року од мјесец дана 
од дана његовог ступања на снагу“. 

 
Члан 12. 

 
У члану 132. став (1) ријечи: „одредбе законодавства“, замјењују се ријечју 

„прописи“, а иза ријечи „органа“ додаје се запета и ријечи: „као и други прописи“. 
 

 
Члан 13. 

Ступање на снагу 
 

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику БиХ“.  

       
ПС БиХ број 158/08 
31. јануара 2008. године 
            Сарајево 
 
 
     Предсједавајући                                                               Предсједавајући 

               Представничког дома                                                           Дома народа 
Парламентарне скупштине БиХ                             Парламентарне скупштине БиХ 
   др Милорад Живковић, с.р                                            Сулејман Тихић, с.р 
 

 
 
 
  


