
На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина 
Босне и Херцеговине, на 50. сједници Представничког дома, одржаној 1. априла  2009. 
године, и на 28. сједници Дома народа, одржаној 27. априла 2009. године, усвојила је  
 
 

ЗАКОН 
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, 58/06,15/08 и 63/08) у члану 2. став (1) мијења се и 
гласи:  
 

„(1) Овај закон примјењује се на полицијске службенике запослене у Државној 
агенцији за истраге и заштиту (СИПА), Граничној полицији Босне и Херцеговине (у 
даљњем тексту ГПБиХ) и Дирекцији за координацију полицијских тијела Босне и 
Херцеговине (у даљњем тексту :Дирекција)“. 

       Став (2) брише се. 
       Досадашњи ст. (3) и (4) постају ст. (2) и (3). 

 
Члан 2. 

У члану 39. тачка д) ријеч „овим“ брише се. 
 

Члан 3. 
У члану 53. став (1) ријечи: „Полицијском одбору из члана 121. овог закона“ 

замјењују се ријечима: „Одбору за жалбе полицијских службеника“. 
У ставу (3) ријечи: „Полицијски одбор“ замјењује се ријечима: „Одбор за жалбе 

полицијских службеника“. 
 

Члан 4. 
Назив ГЛАВE IV мијења се и гласи: “ПОЛИЦИЈСКО ШКОЛОВАЊЕ И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ   КАДРОВА“. 
 

Члан 5. 
У члану 55. став (1) иза ријечи: “кадети у“ додају се ријечи: „Агенција за 

школовање и стручно усавршавање кадрова“, а ријечи: „полицијским академијама или 
другим одговарајућим школама и облицима образовања полицијских кадрова“ бришу 
се. 

Став (2) мијења се и гласи:  
 
„(2) Министар безбједности (у даљњем тексту: министар) усваја наставне планове и 
програме обуке на предлог Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова уз 
претходну сагласност полицијских тијела“. 

Иза става (2) додаје се нови став (3) који гласи:   
 
„(3) Министар усваја правилник којим се регулише трајање основне обуке и обавезе  
кадета у току обуке на предлог полицијског тијела, уз претходну сагласност Агенције 
за школовање и стручно усавршавање кадрова“. 

Досадашњи став (3) постаје став (4). 



Члан 6. 
У Поглављу VI, назив Одјељка 2 мијења се и гласи: „Стручно усавршавање“.  

 
Члан 7. 

Назив члана 57. мијења се и гласи „Стручно усавршавање“. 
Ставови (2) и (3) мијењају се и гласе: 

 
„(2) Садржај и облик стручног усавршавања утврђује подзаконским актом министар, на 
предлог Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова, уз претходну 
сагласност полицијских тијела.  
 
„(3) Полицијски службеници учествују у стручној обуци (курсевима, семинарима и 
сл.)“. 
 

Члан 8. 
   Члан 60. мијења се и гласи: 
 

„Члан 60. 
Процедура избора и именовања 

Директор и замјеник директора полицијског тијела именују се у складу са  Законом 
о независним и надзорним тијелима полицијске структуре Босне и Херцеговине и 
законом којим се успоставља полицијско тијело“. 
 

Члан 9. 
Члан 62. мијења се и гласи: 

 
„Члан 62. 

Услови за разрјешење 
Руководилац полицијског тијела и његов замјеник могу бити разријешени дужности 

прије истека мандата: 
a) на лични захтјев; 
b) ако му је коначном одлуком изречена дисциплинска мјера због учињене теже 

повреде радне дужности; 
c) ако је осуђен за кривично дјело, осим за кривично дјело из области безбједности 

саобраћаја; 
d) ако се утврди да је активни члан политичке партије; 
e) ако се на основу мишљења надлежне здравствене установе утврди да је трајно 

спријечен да обавља дужност“. 
 

Члан 10. 
   У члану 63. став (3) у тачки б) ријечи: „Полицијском одбору из члана 121. овог 
закона“ замјењују се ријечима: „Одбору за жалбе полицијских службеника“. 
 

Члан 11. 
   У члану 64. став (5) ријечи: „Полицијском одбору из члана 121. овог закона“ 
замјењују се ријечима: „Одбору за жалбе полицијских службеника“. 
 

Члан 12. 
   У члану 68. став (5) ријечи: „Полицијском одбору из  члана 121. овог закона“ 
замјењују се ријечима: „Одбору за жалбе полицијских службеника“. 



Члан 13. 
У члану 79. став (3) ријечи: „Полицијском одбору из члана 121. овог закона“ 

замјењују се ријечима: „Одбору за жалбе полицијских службеника“. 
У ставу (4) ријечи:“Полицијски одбор из члана 121. овог закона“ замјењује се 

ријечима: “Одбор за жалбе полицијских службеника“. 
 

Члан 14. 
У члану 81. став (4) ријечи: „Полицијском одбору из члана 121. овог закона“ 

замјењује се ријечима: „Одбору за жалбе полицијских службеника“. 
 

Члан 15. 
Назив члана 84. мијења се и гласи: „Накнаде полицијским службеницима“. 
Иза става (1) додаје се нови став (2) који гласи: 
 
„(2) Накнаде полицијском службенику су плата, додаци и остале накнаде прописане 
Законом о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине“. 
   Досадашњи став (2) постаје став (3). 
 

Члан 16. 
   У члану 111. став (1) ријечи: „Полицијском одбору из  члана 121. овог закона“ 
замјењују се ријечима: „Одбору за жалбе полицијских службеника“. 
   У ставу (2) ријечи: „Полицијски одбор“ замјењује се ријечима:“Одбор за жалбе 
полицијских службеника“. 
 

Члан 17. 
   У члану 112. став (5) ријечи: „Полицијском одбору из члана 121. овог закона“ 
замјењују се ријечима: „Одбору за жалбе полицијских службеника“. 
 

Члан 18. 
Назив главе XIV мијења се и гласи: “ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ ПОЛИЦИЈСКИХ 

СЛУЖБЕНИКА“. 
 

Члан 19. 
   Члан 121. мијења се и гласи: 
 
 

„Члан 121. 
Успостављање и надлежност Одбора за жалбе  

полицијских службеника 
 

(1) Одбор за жалбе полицијских службеника је независно тијело Савјета министара 
са надлежностима утврђеним чланом 9. Закона о назависним и надзорним 
тијелима  полицијске структуре Босне и Херцеговине. 

 
(2) Одбор за жалбе полицијских службеника надлежан је за доношење одлука по 

жалбама које поднесу полицијски службеници против одлука које су донијела 
полицијска тијела БиХ у погледу статуса полицијског службеника или у 
случајевима пропуста полицијског тијела да донесе одлуку у погледу статуса 
полицијског службеника. 

 



 
(3) Одлуке Одбора за жалбе полицијских службеника су коначне и морају се 

извршити без одгађања, с тим да могу бити предмет судског преиспитивања у 
складу са законима Босне и Херцеговине, а достављају се подносиоцу жалбе и 
полицијском тијелу у року од осам дана од дана доношења. 

 
(4) Одбор за жалбе полицијских службеника одлучује о жалби у року од 30 дана од 

пријема жалбе, осим жалбе на одлуку о суспензији, о којој одлучује у року од 
три дана. 

 
 
(5) Жалба поднесена Одбору за жалбе полицијских службеника одгађа извршење 

одлуке полицијског тијела, осим жалбе на одлуку о суспензији. 
 
(6) Одбор за жалбе полицијских службеника обрађује податке и води евиденције у 

складу са законом и другим прописима“. 
 

Члан 20. 
   Члан 122. мијења се и гласи: 

“Члан 122. 
 

              Састав Одбора за жалбе полицијских службеника 
 

      (1)  Одбор за жалбе полицијских службеника има седам чланова, од којих су четири 
члана полицијски службеници, а три члана државни службеници. 
 
      (2)  Чланови Одбора за жалбе полицијских службеника, који су полицијски 
службеници, морају имати најмање чин самосталног инспектора. Од укупног броја 
чланова, најмање пет чланова морају бити дипломирани правници. 
 
      (3)  Сваки полицијски орган предлаже министру по два полицијска службеника за 
чланове  Одбора за жалбе полицијских службеника, а које министар предлаже Савјету 
министара на избор и именовање, на мандат од четири године. 
 
      (4) Члан Одбора за жалбе полицијских службеника мора бити независан у свом раду 
и непристрасан. 
 
      (5) Члан одбора за жалбе полицијских службеника може бити разријешен дужности 
прије  истека свог мандата по процедури прописаној Законом о независним и 
надзорним тијелима полицијске структуре у Босни и Херцеговини. 
 
      (6) У Одбору за жалбе полицијских службеника морају бити заступљени сви 
конститутивни народи“. 

Члан 21. 
   Иза члана 122. додаје се нови члан 122а. који гласи: 

 
„Члан 122а. 

Поступак и начин рада Одбора за жалбе полицијских службеника 
утврђен пословником о раду 



Поступак и начин рада Одбора за жалбе полицијских службеника, у мјери у којој 
нису прописани Законом о независним и надзорним тијелима полицијске структуре 
Босне и Херцеговине, утврђују се Пословником о раду Одбора за жалбе полицијских 
службеника који усваја Савјет министара“. 
 

Члан 22. 
У члану 123. став (1) датум “31.7.2008. године“ замјењује се датумом „31.12.2010. 

године“. 
 

Члан 23. 
 

    Члан 127. брише се. 
 

Члан 24. 
   У члану 129. став (1) иза тачке 2. додају се нове тачке 3. и 4. које гласе:  
     „ - о наставним програмима и плановима обуке; 

    - о трајању основне обуке и обавезама кадета у току обуке;“. 
   Досадашње тач. од 3. до 10. постају тач. од 5 до 12.  
   Став (2) брише се. 
 

Члан 25. 
   У члану 131. тачка 3. брише се. 
   Досадашња тачка 4. постаје тачка 3. 

 
Члан 26. 

Овлашћују се уставноправне комисије оба дома Парламентарне скупштине Босне и 
Херцеговине да заједнички утврде пречишћени текст Закона о полицијским 
службеницима Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ“, бр. 27/04, 63/04, 5/06, 
33/06, 58/06, 15/08 и 63/08), најкасније у року од три мјесеца од дана ступања на снагу 
овог закона. 
 

Члан 27. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

БиХ“. 
 
     ПС БиХ број 342/09 
 27.априла 2009. године 
            Сарајево  
 
          Предсједавајући                                                                     Предсједавајући 
     Представничког дома                                                                    Дома народа 
 Парламентарне скупштине БиХ                                       Парламентарне скупштине БиХ 
         Бериз Белкић, с.р.                                                                Илија Филиповић, с.р. 


