
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени
гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 40.
редовној сједници одржаној 18. септембра 2014. године, усваја

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ 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 Босне и Херцеговине", бројеви 41/07, 04/08,
36/09 и 60/10), иза члана 115 додаје се члан 115а који гласи:

„115а
(Посебан случај неплаћеног одсуства)

(1) Полицијски службеник има право на неплаћено одсуство од дана именовања
на мандатну позицију у полицијском тијелу у Босни и Херцеговини на коју је
изабран путем конкурса.

(2) Полицијски службеник подноси писмени захтјев за неплаћено одсуство даном
почетка обављања дужности у полицијском тијелу у Босни и Херцеговини.

(3) За вријеме неплаћеног одсуства из става 1 овог члана полицијском
службенику мирују права из радног односа.

(4) Полицијски службеник подноси писмени захтјев за враћање у Полицију на
радно мјесто које одговара његовом чину који је имао у вријеме подношења
захтјева за неплаћено одсуство из овог члана, у року од осам (8) дана након
престанка мандата.

(5) Рјешење о неплаћеном одсуству и рјешење о враћању на посао доноси
градоначелник у року од петнаест (15) дана од дана подношења захтјева из
ставова 2 и 4 овог члана.

(6) Полицијски службеник је дужан да се врати на посао у року од осам (8) дана од
дана коначности рјешења о враћању на посао из става 5 овог члана.

Члан 2

У члану 142 ставу 1 тачка е) мијења се и гласи:

„е) када полицијски службеник испуни услове за остваривање права на пензију у
складу са ентитетским прописима који уређују област пензијско-инвалидског
осигурања;“.
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Члан 3

Иза члана 147 додаје се члан 147а који гласи:

„147а
(Прелазна одредба о статусу полицијског службеника именованог на мандатну

позицију у полицијско тијело у Босни и Херцеговини)

(1) Одредбе члана 115а, изузев рока из става 2, односе се на полицијског
службеника Полиције који се у вријеме ступања на снагу овог закона налази на
мандатној позицији у полицијском тијелу у Босни и Херцеговини на коју је изабран
путем конкурса.
(2) У случају из става 1 овог члана раније рјешење о престанку радног односа
замијениће се рјешењем о неплаћеном одсуству, а уколико рјешење о престанку
радног односа није донесено, донијеће се рјешење о неплаћеном одсуству."

Члан 4

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном
гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.
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