
 

 

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко 
дистрикта БиХ“ број 17/08), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 17. редовној сједници 
одржаној 3. децембра 2009. године, усваја 

 
З А К О Н 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ПОЛИЦИЈСКИМ  СЛУЖБЕНИЦИМА 

БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 

 
Члан 1 

 
У Закону о полицијским службеницима Брчко дистрикта Босне и Херцеговине 

(''Службени гласник Брчко дистрикта БиХ'' бројеви 41/07 и 04/08) у члану 10 иза става 
1 додаје се нови став 2 који гласи:  
 
''(2) Овлашћења из става 1 овог члана дају се у сврху спречавања кривичних дјела и 

одржавања јавног реда и мира.''  

Члан 2 

Члан 41 мијења се и гласи: 

''Члан 41   
Обрада личних података   

(1)    Полицијски службеник, у складу с надлежностима и овлашћењима одређеним 
овим законом, те у складу с посебним прописима, обрађује информације, 
укључујући и личне податке.   

(2) При обради личних података, полицијски службеник поступа у складу са 
одредбама Закона о заштити личних података, осим ако овим законом није 
другачије прописано.''  

Члан 3   

Иза члана 41 додају се нови чланови 41а, 41b, 41c, 41d и 41е који гласе:   

''Члан 41а  
Обрада личних података у полицијске сврхе   

(1)    Обрада личних података у полицијске сврхе подразумијева обраду личних 
података коју врши Полиција ради спречавања и сузбијања криминала и 
одржавања јавног реда.   

(2)    При обради личних података у полицијске сврхе, Полиција је:   

а)  дужна да води евиденцију о свим збиркама личних података и да их пријави 
Агенцији за заштиту личних података, у складу са Законом о заштити 
личних података;   



b) дужна да податке из става 1 овог члана води одвојено од других 
информација;   

c) овлашћена, уколико је то потребно у полицијске сврхе, да комбинује личне 
податке обрађиване за друге сврхе;   

d) дужна 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 који нису забрањени законом. Сакупљање ових личних 
података може се спроводити само уколико је то нужно за потребе 
одређене истраге;   

е) дужна да личне податке означава у погледу степена њихове тачности и 
поузданости, а прије свега да разликује личне податке засноване на 
чињеницама од података заснованих на личним мишљењима и 
процјенама;   

f) дужна да стално и најмање једном у три године провјерава да ли су лични 
подаци потребни за одређене сврхе и да непотребне податке избрише.  

(3) Полиција провјере из става 2 тачке f) овог члана не спроводи у случају обраде 
личних података у сврху основне идентификације извршиоца кривичних дјела 
као што су: евиденција отисака прстију, ДНК и слично, када се подаци бришу 
након истека пет година од дана смрти извршиоца. 

(4)  Полиција не врши провјеру и не спроводи брисање у случају када је лични 
податак стављен у документацију која није аутоматизовано вођена и када се 
поступа према правилима архивске службе. 

(5)  Полиција не може вршити обраду личних података преко обрађивача.   

(6)    За потребе испуњења обавеза из ставова 2, 3 и 4 овога члана, органи који 
учествују у кривичном поступку дужни су да благовремено дају информације о 
правоснажним одлукама и застари кривичног дјела.   

„Члан 41b   
Коришћење личних података   

(1)    Лични подаци обрађени у складу с чланом 41а овог закона користе се ако је то:   

а) потребно за извршење задатака Полиције;   

b) потребно за испуњење обавеза из међународног уговора који је закључила 
БиХ и за испуњење обавеза у склопу међународне организације Интерпол;   

c) законом одређено;   

d) у интересу носиоца података, ако је он дао сагласност и ако је ту 
сагласност могуће предвидјети; 

е) потребно за избјегавање озбиљне и непосредне опасности.   



(2)    Лични подаци се достављају на основу захтјева у којем је потребно навести 
податке о подносиоцу захтјева, о разлогу и сврси за коју лични подаци треба да 
буду предати.   

(3)    Подаци се могу доставити и без захтјева уколико достављање произлази из 
закона, међународног уговора или се ради о достављању за потребе 
међународне организације Интерпол, као и у случају из става 1 тачке е) овога 
члана.   

(4)    Уколико је могуће, Полиција ће при сваком достављању личних података 
доставити и информације о правоснажним одлукама у вези с кривичним 
поступком.   

(5)    Неистинити и нетачни лични подаци не могу бити достављени, а 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 за коју су подаци били достављени.   

(7)    Изузетно од става 6 овога члана, корисник података може обрађивати личне  
податке и у друге сврхе ако је испуњен један од услова из става 1 овога члана.   

„Члан 41c 
Права носиоца података   

(1)    Полиција не доставља информацију носиоцу података уколико би могло доћи 
до:   

а) угрожавања извршења задатака Полиције у вези с кривичним поступком 
или   

b) угрожавања интереса трећег  лица.   

(2)    У случају неиспуњења услова из става 1 овога члана или у случају брисања 
личних података, Полиција доноси одлуку коју писмено образлаже.   

(3)    Уколико Полиција не обрађује личне  податке који се односе на подносиоца 
захтјева или, уколико би са образложењем одлуке о одбијању захтјева могло 
доћи до угрожавања извршења задатака Полиције, подносилац захтјева биће 
обавијештен о томе да Полиција не обрађује личне податке подносиоца 
захтјева.   

(4)    Уколико је Полиција добила личне податке без знања носиоца података, а који 
се даље обрађују, потребно је да о томе обавијести носиоца података и у 
случају ако то не може угрозити извршење полицијског задатка или угрозити 
интересе трећих лица.   

„Члан 41d   
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 насљедника.   

„Члан 41е   
Објављивање личних података   

(1)    Полиција је овлашћена за објављивање личних података у потребном обиму 
уколико је то потребно за потребе обезбјеђивања идентитета лица и потраге за 
траженим лицима и стварима.   

(2)    Обрада личних података у складу са овим законом, не подлијеже обавезама 
прописаним Законом о слободи приступа информацијама.'' 

 

Члан 4 

(1) У члану 58 ставу 1 иза ријечи ''избор'' додаје се зарез ''(,)'' и ријечи ''за сваки 
расписани оглас''. 

(2) У ставу 2 иза ријечи ''Брчко дистрикта БиХ'' додаје се зарез ''(,)'' и ријечи ''који 
имају VII степен стручне спреме и три године радног искуства, од којих је 
најмање један дипломирани правник''. 

 
(3) Иза става 4 додаје се нови став 5 који гласи: 

 
''(5) Пословник о раду Комисије за избор доноси шеф  Полиције.'' 
 

Члан 5 

У члану 61 ставу 1 ријечи ''30 (тридесет)'' замјењују се ријечима ''шездесет (60)''. 

 

Члан 6 

Члан 70  мијења се и гласи: 

''Члан 70   
Пробни рад 

(1) Након ступања на дужност, кадет распоређен на радно мјесто полицијског 
службеника у чину полицајца или млађег инспектора на пробном је раду.  

 
(2) Пробни рад траје дванаест (12) мјесеци и обухвата увођење у посао и рад са 

свим редовним полицијским дужностима и одговорностима.   
 
(3) Полицијском службенику из става 1 овога члана одређује се старјешина – 

ментор.  
 
(4) Ментор из става 3 овог члана је непосредно надређени који је предсједник 

комисије која врши оцјењивање пробног рада.“ 
 



Члан 7 

У члану 83 ставу 3 иза ријечи ''узима у обзир'' додају се ријечи ''као отежавајућу 
околност''. 

Члан 8 

У члану 88 ставу 4 иза ријечи ''шеф Полиције'' додаје се зарез ''(,)'' и  ријечи ''на 
предлог замјеника шефа Полиције.'' 

Члан 9 

У члану 95  став 4 мијења се и гласи: 

''(4)  Уз додатак из става 3 овог члана у посебним околностима и на предлог шефа 
Полиције Влада одређује већи трајни додатак за поједина радна мјеста, у износу 
10% основне плате.'' 

Члан 10 

У члану 97 иза става 1 додаје се нови став 2  који гласи: 

''(2)  Додатак за посебне услове рада исплаћује се полицијским службеницима за 
вријеме трајања плаћеног одсуства, годишњег одмора и боловања.'' 

 

Члан 11 

У члану 101 иза става 1 додају се нови ставови 2, 3 и 4 који гласе: 

''(2)  Полицијски службеник који изгуби живот на дужности сахрањује се на трошак 
Полиције на мјесту које одреди његова породица.   

 
(3) Полиција сноси сљедеће посмртне трошкове:   
 

а)   трошкове за превоз посмртних остатака на мјесто сахране;   
 
b) путне трошкове за два пратећа лица;   
 
c) трошак за гробницу ако није већ обезбијеђена на други начин; 
 
d)   друге уобичајене трошкове у износу који одређује шеф Полиције.   
 

(4) Породица коју је преминули полицијски службеник из става 2 овог закона 
издржавао има право на једнократну финансијску помоћ у износу посљедње 
нето плате коју је примио преминули увећане шест пута.''  
 

Члан 12 

Члан 102 мијења се и гласи: 



''Члан 102 
Отпремнина приликом одласка у пензију 

Полицијском службенику се исплаћује отпремнина приликом одласка у пензију у 
износу посљедње плате полицијског службеника увећане за шест пута или 
шестоструком износу посљедње просјечне плате у органима Брчко дистрикта БиХ, 
уколико је то повољније за полицијског службеника.'' 

Члан 13 

У члану 138 ставу 3 иза ријечи ''овог закона'' додаје се зарез ''(,)'' и ријечи 
''уколико је то повољније за полицијског службеника у односу на износ плате из става 
1 овог члана''. 

Члан 14 

У члану 142 ставу 1 иза тачке ј) додаје се нова тачка k) која гласи: 

''k) смрти полицијског службеника.'' 

 

Члан 15 

У члану 151 ставу 1 ријечи ''до 31. јула 2008. године'' замјењују се ријечима ''до 
31. децембра 2010. године''. 

Члан 16 

У члану 157 ставу 2 иза тачке h)  брише се тачка ''(.)'', додаје тачка-зарез ''(;)'' и  
нова тачка i)  која гласи: 

''i) о већем трајном додатку полицијских службеника.'' 
 
 

Члан 17 

(1) У члану 158 ставу 1 иза тачке i) додаје се нове тачка ј) која гласи: 

''ј)    раду Комисије за избор у складу с чланом 58 ставом 5.'' 

(2) Досадашње тачке ј), k), l), m), n), о) и п) постају тачке k), l), m), n), о), p) и r). 

 

Члан 18 

Иза члана 158  додају се нови чланови 158а  и 158b који гласе: 

'“Члан 158а 
Прописи 



Подзаконски акти који су на снази усаглашавају се са одредбама овог закона у 
року од три (3) мјесеца од дана његовог ступања на снагу. 

„Члан158b 

Примјена закона 

Чланови  9 и 12  овог закона примјењиваће се кад се у буџету Дистрикта 
обезбиједе средства, а најкасније од 1. јануара 2011. године. '' 

 

Члан 19 
Ступање на снагу 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 
гласнику Брчко дистрикта БиХ. 

 
 
Број: 01-02-161/09      
Брчко, 3. децембра 2009. године    
                
                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК  
                                                                               СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
 
                                                                                   Мирсад Ђапо, дипл. правник, c.p. 
 
 


