
ОДЛУКУ 

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

(«Службени гласник Босне и Херцеговине», бр. 27/04, 63/04) 

који се налази у прилогу Одлуке и чини њен саставни дио.  

Наведени Закон се објављује на службеној интернет страници Канцеларије високог 
представника и ступа на снагу одмах као закон Босне и Херцеговине, на привременој 
основи, све док га Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине не усвоји у истом 
облику, без измјена и допуна и без додатних увјета.  

Ова одлука ступа на снагу одмах и одмах се објављује у «Службеном гласнику 
Босне и Херцеговине».  

 Број 393/05  Високи представник 

23 децембра 2005.  године, Сарајево                                         Pаddy Ashdown, с.р. 

  

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

Члан 1.  

У Закону о полицијским службеницима Босне и Херцеговине («Службени гласник 
Босне и Херцеговине», бр. 27/04, 63/04), члан 126. се мијења и гласи:  

«Члан 126. 

Додјела чинова 

(1) Полицијским службеницима који су на дан ступања на снагу овог закона 
запосленици полицијског органа додјељује се чин у складу с одредбама овог члана.   

(2) Услови за додјелу чина су сљедећи:  

а)  године полицијског радног искуства које су прописане чланом  76. овог 
закона као услов за унапређење у наведени чин; 

б)      претходна радна мјеста;  

            ц)  године рада на тренутном радном мјесту;  

            д)  образовање прописано овим законом за наведени чин; 

            е)  дисциплинска евиденција.  



(3) У смислу овог члана, «полицијско радно искуство» подразумијева ефективно радно 
искуство стечено у својству лица овлаштеног да примјењује полицијска овлаштења и да 
поступа као овлаштено службено лице према законима о кривичном поступку који су 
на снази у Босни и Херцеговини или према законима који су били у примјени  прије 
ступања на снагу тих закона,  што искључује радно искуство стечено у својству лица 
које није било овлаштено да примјењује полицијска овлаштења, већ је само обављало 
одређене послове и задатке који могу бити везани за полицијске активности.   

(4) Радно искуство полицијског службеника са VI и VII степеном школске спреме 
узима се у обзир од дана завршетка образовања.  

(5) Поступак додјеле чинова из овог члана ће се детаљније уредити подзаконским актом 
из става 5. члана 69. овог закона.»  

Члан 2.  

Овај закон ступа на снагу одмах и одмах се објављује.  

 


