ОДЛУКА
О ДОНОШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ПОЛИЦИЈСКИМ СЛУЖБЕНИЦИМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
(„Службени гласник БиХ“, број 27/04)
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 привременом
основу, све док га Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине не усвоји у истом
облику, без измјена и допуна и без додатних услова.
Ова одлука ступа на снагу одмах и одмах се објављује у „Службеном гласнику БиХ“.
Број 329/04
17. децембра 2004. године
Сарајево

Високи представник
Paddy Ashdown, в.р.

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

Члан 1.
У Закону о полицијским службеницима Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“, број 27/04), став 1. члана 121. мијења се и гласи:
„ (1)

Полицијски одбор се успоставља у оквиру Министарства безбејдности Босне и
Херцеговине и Министарство му пружа административну подршку“.
Члан 2.
Члан 123. мијења се и гласи:

„ (1)

До 31.07.2006. године полицијски органи могу запошљавати полицијске
службенике који су тренутно запослени у службама за провођење закона у Босни
Херцеговини, на основу јавног конкурса за све чинове, укључујући и чин
полицајца и млађег инспектора. У том периоду одредбе Поглавља V неће се
примјењивати на наведена запошљавања, осим ако овим чланом није другачије
предвиђено.

(2)

У смислу овог члана, под полицијским службеником из става 1. сматра се лице
овлаштено да примјењује полицијске овласти и поступа као овлаштено
службено лице према законима о кривчном поступку у Босни и Херцеговини,
што искључује лица која нису овлаштена да примјењују полицијске овласти, већ

само обављају одређене послове и задатке који могу бити везани за полицијске
активности.
(3)

Чланови 55. и 58. овог закона не примјењују се на лица која се запошљавају на
основу става 1. овог члана.

(4)

У прелазном периоду из става 1. овог члана, полицијски органи ће вршити
запошљавање кадета према одредбама Поглавља V и VI овог закона на два
нивоа приступања полицијским снагама из члана 42. овог закона.

(5)

Руководилац ће донијети правилник о поступку избора и запошљавања
полицијских службеника током прелазног периода из става 1. овог члана. Овај
правилник ће у највећој могућој мјери бити усклађен са општим циљем и сврхом
овог закона, те ће се њиме утврдити, између осталог, омјер полицијских
службеника и кадета који се запошљавају у складу са ст. 1. и 4. овог закона, као
и набројати службе које представљају службе за провођење закона из става 1.
овог члана“.
Члан 3.

У члану 127. иза ријечи „Савјет министара“ бришу се ријечи: „успоставиће
Полицијски одбор као самосталну управну организацију и“.
Члан 4.
У алинеји 4. члана 131. бришу се ријечи: „( члан 123. став 2.)“ и замјењују
ријечима: „(члан 123. став 5.)“.
Члан 5.
Овај закон ступа на снагу одмах и одмах се објављује.

