
    На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина 
Босне и Херцеговине, на 83. сједници  Представничког дома, одржаној 25. јула 2006. 
године и на 61. сједници Дома народа Босне и Херцеговине, одржаној 27. јула 2006. 
године, усвојила је  
 
 
                                                                  ЗАКОН 

 О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О 
 ПОЛИЦИЈСКИМ СЛУЖБЕНИЦИМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 
Члан 1. 

 
   У Закону о полицијским службеницима Босне и Херцеговине („Службени гласник 
БиХ“, бр. 27/04 и 63/04), у члану 121. став 3. мијења се и гласи:  
        „3) Полицијски одбор доноси правилник о раду којим се, поред осталог, уређује 
              начин рада и одлучивања, начин избора предсједавајућег, поступак пред 
              oдбором и друга питања.“ 
 
У члану 121. у ставу 5. ријечи:“20 дана“, замјењују се ријечима: “30 дана“. 
У члану 121. у ставу 6. ријеч „не“, брише се. 
 

Члан 2. 
 

       У члану 122. ст. 1,2 и 3. мијењају се и гласе: 
            „1) Полицијски одбор чине три полицијска службеника са чином најмање 
                  самосталног инспектора који представљају различите полицијске органе  
                  БиХ, и два државна службеника од којих је један из полицијског органа БиХ  
                  а други из Министарства безбједности БиХ, 
              2) Најмање три члана Полицијског одбора морају бити дипломирани правници. 
              3) Сваки полицијски орган предлаже Савјету министара БиХ три полицијска  
                   службеника и два државна службеника а Министарство безбједности БиХ  
                   два државна службеника као кандидате за члана Полицијског одбора. Савјет 
                   министара БиХ именује чланове Полицијског одбора на мандат од двије  
                   године, уз могућност другог мандата.“ 
 
   У члану 122. став 5. мијења се и гласи: 
            „5) Члан Полицијског одбора може да буде разријешен дужности прије краја 
                  свог мандата само по одлуци Савјета министара БиХ због оправданих  
                  разлога, а ти разлози ће се ближе регулисати Одлуком о оснивању  
                  Полицијског одбора.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Члан 3. 
 
   Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Служеном гласнику  
   БиХ“ 
 
        ПСБиХ број 331/06 
      27. јула 2006. године 
               Сарајево 
 
           Предсједавајући                                                                     Предсједавајући 
      Представничког дома                                                                    Дома народа 
Парламентарне скупштине БиХ                                          Парламентарне скупштине БиХ 
       Мартин Рагуж, с.р.                                                                   Горан Милојевић, с.р. 
 
 
 
 
 
 


