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На основу члана 8 Закона о Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ („Службени 

гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 1/00 и 17/04 ) и Одлуке о давању овлаштења 

Законадавној комисији Скупштине Брчко дистрикта БиХ, број: 01-02-218/17, од 13. 9. 2017. 

године („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 35/17 ), Законодавна комисија 

Скупштине Брчко дистрикта БиХ на 87. сједници одржаној 25. 2. 2020. године утврдила је 

пречишћени текст Закона о Полицији Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени 

гласник Брчко дистрикта БиХ“, број : 31/09), са измјенама и допунама Закона о Полицији 

Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број:60/10, 

31/11 и 14/19). 

 

Број:    01-02-209-09/20                                                                               

Брчко, 25. 2. 2020. године 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ                                                                                            

ЗАКОНОДАВНЕ КОМИСИЈЕ 

                                                                                                  Љубиша Лукић, c. p. 

 

 

 

ЗАКОН О ПОЛИЦИЈИ 

БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 
 

(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) 
 

ПРВИ ДИО – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1 

(Предмет) 

 

Овим законом прописују се полицијски послови у надлежности Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикт), надлежност, организација и руковођење 

Полицијом Дистрикта (у даљем тексту: Полиција), именовање, састав, надлежност и 

функционисање Независног одбора за избор шефа Полиције и замјеника шефа Полиције (у 

даљем тексту: Независни одбор), дисциплинску одговорност шефа Полиције и замјеника 

шефа Полиције (у даљем тексту: замјеник), међусобне односе Полиције са другим 

полицијским органима и другим релевантним органима у Босни и Херцеговини (у даљем 

тексту: БиХ) и друга питања од значаја за организацију, рад и остваривање задатака 

Полиције и права запослених. 

 

 

 

 

Члан 2 

(Запослени у Полицији) 

 

(1) Структура запослених у Полицији одражава састав становништва Дистрикта. 
(2) Структура привремених комисија, других стручних, радних и управних тијела која се 

формирају у Полицији, формирају се у складу са ставом 1 овог члана. 
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Члан 3 

(Статус Полиције) 

 

(1) Полиција је институција Дистрикта и оперативно је самостална. 

(2) Полиција има статус буџетског корисника и финансира се из буџета Дистрикта. 

 

 

Члан 4 

(Сједиште и печат) 

 

(1) Сједиште Полиције је у граду Брчко. 

(2) Полиција има печат. 
(3) Облик, изглед, израда и употреба печата прописани су Законом о печату Брчко дистрикта 

Босне и Херцеговине. 
 
 
 
 
 
 
ДРУГИ ДИО – ПРИНЦИПИ ПОЛИЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ 

 

Члан 5 

(Професионално дјеловање) 

 

Полиција дјелује искључиво на професионалним основима, не заступа, не штити и не 
подрива интересе било које политичке странке, регистроване организације или удружења 
било којег конститутивног или другог народа у БиХ. 

 

 

Члан 6 

(Информисање и извјештавање градоначелника и Скупштине Дистрикта) 

 

Шеф Полиције подноси градоначелнику и Скупштини Дистрикта: 

a) годишњи писмени извјештај о раду Полиције и  
b) информацију од значаја за безбједност у Дистрикту сваких шест мјесеци или чешће 

уколико то шеф Полиције или градоначелник сматрају потребним. 

 

 

Члан 7 

(Информисање јавности) 

 

(1) Да би обезбиједила повјерење јавности, Полиција редовно информише јавност о својим 

активностима и питањима која су од опште важности, од важности за предузећа и друга 
правна лица и о мјерама које Полиција намјерава да примјени при рјешавању ових 

питања. 

 

(2) Ради обезбјеђења транспарентности рада Полиције и у интересу јавне безбједности шеф 
Полиције обавјештава физичка и правна лица о свим информацијама од интереса за 
заштиту тих лица. 
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(3) Завршни извјештаји о криминалу и активностима Полиције редовно се објављују и 
доступни су јавности. 

 

(4) Полиција обавља своје задатке у складу са законом, на начин који омогућава увид 
јавности и средстава јавног информисања. 

 

(5) Полиција не смије директно ни индиректно откривати било какве информације о 
истражним радњама или намјерама да врши истражне радње без одобрења надлежног 
тужилаштва. 

 

 

Члан 8 

(Поштовање права приватности) 

 

Полиција је дужна: 
 

a) да поштује право приватности појединца приликом прикупљања и давања 
информација;  

b) да гарантује и штити тајност личних података у складу с међународно признатим 
начелима о основним правима, са Уставом БиХ, Статутом Дистрикта и законима. 

 

 

Члан 9 

(Поступак информисања) 

 

Информисање из чланова 6 и 7 овог закона Полиција врши у складу са одредбама Закона о 
слободи приступа информацијама, Закона о заштити личних података, Закона о заштити 
тајних података, других закона и подзаконских аката из те области. 

 

 

Члан 10 

(Повјерљиви документи) 

 

(1) Документи које сачини или чува Полиција сматрају се повјерљивим, и користе се само за 
потребе Полиције. 

 

(2) Документи које сачињава Полиција приликом извођења кривичне истраге или о лицима 
које су у притвору, дају се јавности на увид у складу са законом. 

 

(3) Документи који треба да се користе у судским поступцима просљеђују се надлежном 
тужилаштву или судовима, у складу са законом. 

 

(4) Приступ осталим документима Полиције или документима које чува Полиција дају се на 
увид судским налогом. 

 

 

 

 

Члан 11 

(Притужбе, молбе и предлози у вези са радом Полиције) 
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(1) Физичка и правна лица могу на рад Полиције уложити притужбе, молбе и предлоге 

Јединици за професионалне стандарде, Канцеларији за жалбе и притужбе грађана Владе 
Дистрикта и Комисији Скупштине Дистрикта за јавну безбједност и надзор над радом 

Полиције. 

 

(2) Полиција је дужна да размотри поднеске из става 1 овог члана и подносиоце обавијести о 
спроведеном поступку у законом прописаном року. 

 

(3) Канцеларија за жалбе и притужбе грађана Владе Дистрикта прати поступак по 
запримљеним притужбама грађана на рад Полиције. 

 

(4) Евиденцију о притужбама из става 1 овог члана води Канцеларија за жалбе и притужбе 
грађана Владе Дистрикта. 

 

(5) Рад Јединице за професионалне стандарде утврђује се подзаконским актом који доноси 
шеф Полиције. 

 
 
 
 
 

ТРЕЋИ ДИО – ПОЛИЦИЈСКИ ПОСЛОВИ У НАДЛЕЖНОСТИ ДИСТРИКТА 

 

Члан 12 

(Послови Полиције) 

 

Послови Полиције у надлежности Дистрикта су: 

a) заштита живота и имовине;  
b) заштита људских права и слобода грађана загарантованих Уставом БиХ и Статутом 

Брчко дистрикта Босне и Херцеговине;  
c) спречавање, откривање и истраживање кривичних дјела и прекршаја који нису у 

искључивој надлежности других полицијских органа БиХ;  
d) послови и задаци који се односе на одржавање јавног реда и мира; 

e) обезбјеђење одређених личности и објеката у Дистрикту; 

f) послови и задаци који се односе на одржавање јавних скупова;  
g) послови безбједности саобраћаја на путевима Дистрикта и други послови у области 

безбједности саобраћаја утврђени законом;  
h) послови контроле набавке, држања и ношења оружја и муниције и вођења прописаних 

евиденција;  
i) други послови и задаци које Полицији повјери тужилац Дистрикта и друга 

тужилаштва у БиХ;  
j) послови који се односе на област производње, промета и складиштења експлозивних 

материја, који су у надлежности Дистрикта;  
k) послови који се односе на рад агенција за заштиту људи и имовине; 

l) спровођење прописа о оружју и муницији; 

m) инспекцијски надзор у областима из своје надлежности; 

n) управни и други стручни послови утврђени законом или другим прописима; 

o) други послови и задаци стављени у њену надлежност у складу са законом. 

 

 

Члан 13 
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(Вршење послова Полиције) 

 

У вршењу послова Полиција: 

a) спроводи законе и остале прописе Дистрикта у оквиру својих надлежности;  
b) врши надзор у погледу извршавања задатака у вези са безбједношћу грађана 

повјерених другим тијелима Дистрикта, предузећима и другим правним лицима;  
c) подноси извјештаје Скупштини Дистрикта и градоначелнику о својим активностима 

одређеним у Статуту и законима Дистрикта;  
d) организује, одржава и развија повезан и функционалан систем веза и размјене и 

заштите информација са институцијама БиХ и ентитета;  
e) води рачуна о увођењу и примјењивању модерних научних метода у спречавању 

криминала и предузима одговарајуће мјере за спречавање и откривање кривичних 
дјела;  

f) врши претресање и привремено одузимање имовине и предмета, лишава слободе лица;  
g) прикупља, анализира и користи криминалистичко-обавјештајне информације и 

податке користећи информанте и друге оперативне изворе података и информација;  
h) обезбјеђује, чува и врши надзор над доказима на мјесту извршења кривичног дјела и 

обезбјеђује простор око мјеста извршења кривичног дјела да би спријечила да се 
докази оштете, униште или изгубе;  

i) врши послове привођења, довођења, спровођења и обезбјеђења судских процеса по 
налогу суда;  

j) врши набавку наоружања, опреме и материјално-техничких средстава за потребе 
Полиције, која се обезбјеђују из буџета Дистрикта; 

k) спроводи неопходне научне и истраживачке послове за обезбјеђење полицијских 
активности;  

l) доставља надлежним органима власти БиХ оперативне информације и статистичке 
податке у вези са задацима који су из надлежности органа власти БиХ, а повјерени су 
Полицији;  

m) развија програме:  
1) за испуњавање захтјева правних и физичких лица Дистрикта за обављање 

полицијских послова;  
2) који подржавају активно учешће становништва у спречавању криминала; 

3) за документовање и истрагу пријављених кривичних дјела;  
4) за кооперативне истражне активности са другим органима Дистрикта, органима 

ентитета и органима БиХ, који спроводе законе;  
5) подршке Тужилаштву Дистрикта;  

n) сарађује с Комисијом за јавну безбједност и надзор над радом Полиције коју именује 
Скупштина Дистрикта и обезбјеђује јој све радне извјештаје које она захтјева;  

o) обавља друге задатке неопходне за обављање послова наведених у члану 12 овог 
закона. 

 

 

 

 

 

Члан 14 

(Повјерено вршење послова) 

 

(1) У случају када је Полицији повјерено вршење послова из надлежности институција 
БиХ, Полиција примјењује законе и прописе БиХ. 
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(2) Надлежна институција БиХ која повјери вршење послова и задатака, врши надзор над 
спровођењем прописа из става 1 овог члана. 

 

 

Члан 15 

(Личности и објекти под посебном заштитом) 

 

(1) Личности и објекти који се посебно штите одређују се подзаконским актом који доноси 
Влада Дистрикта, на предлог шефа Полиције. 

 

(2) Шеф Полиције одлучује о облику заштите из става 1 овог члана. 

 

 

Члан 16 

(Пружање помоћи институцијама Дистрикта и правним лицима) 

 

(1) Полиција је дужна да пружа помоћ и обезбјеђује извршење послова из надлежности 

органа Дистрикта, институција Дистрикта и правних лица којима је Дистрикт повјерио 
вршење јавних овлашћења, под условом да се приликом извршења тих послова и задатака 

наиђе на физички отпор или се такав отпор може основано очекивати. 

 

(2) О начину и обиму пружања помоћи у складу са ставом 1 овог члана одлучује руководилац 
надлежне организационе јединице Полиције. 

 

(3) Када просуди да се приликом пружања помоћи из става 1 овог члана може очекивати 
организовани масовни физички отпор или употреба оружја, руководилац из става 2 овог 
члана, дужан је да прибави писмену сагласност шефа Полиције. 

 

(4) Начин пружања помоћи из става 1 овог члана утврђује се подзаконским актом који доноси 
шеф Полиције. 

 
 

Члан 17 

(Пружање стручне помоћи) 

 

Полиција пружа стручну помоћ правним лицима, када правно лице, на основу закона или 
других прописа, осигурава безбједност:  

a) на одређеном подручју; 

b) у одређеној просторији; 

c) на манифестацијама или 

d) приликом јавних скупова. 

 

 

 

 

Члан 18 

(Пружање помоћи у ванредним ситуацијама) 

 

Полиција пружа помоћ органима управе, правним и физичким лицима и у случајевима опште 
опасности узроковане природним непогодама, епидемијама и другим ванредним 

околностима. 
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ЧЕТВРТИ ДИО – УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ И НАДЛЕЖНОСТИ 

ЊЕНИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА 

 

 

Члан 19 

(Унутрашња организација Полиције) 

 

(1) Полиција се састоји  од најмање сљедећих организационих јединица: 

a) Јединице опште полиције; 

b) Јединице саобраћајне полиције; 

c) Јединице криминалистичке полиције; 

d) Јединице за истраживање ратних злочина; 

         е) Јединица специјалне полиције; 

         f) Оперативно-комуникацијског центра; 

         g) Јединице за професионалне стандарде; 

         h) Јединица за административно-финансијске и кадровске послове; 

         i) Јединица за спречавање и сузбијање тероризма и екстремног насиља. 

 

(2) Шеф Полиције може Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
мјеста (у даљем тексту: Правилник о унутрашњој организацији) утврдити и друге 

организационе јединице које би на одговарајући начин обезбиједиле вршење послова и 
задатака из надлежности Полиције. 

 

 

Члан 20 

(Правилник о унутрашњој организацији) 

 

(1) Правилник о унутрашњој организацији доноси шеф Полиције уз претходну сагласност 

Владе Брчко дистрикта БиХ. 
 

(2) Правилником се утврђују: 

a) организационе јединице и надлежности организационих јединица;  
b) систематизација радних мјеста укључујући: назив радног мјеста, опис послова, 

услове за обављање послова, чинове за радна мјеста полицијских службеника као и 
друге елементе; 

c) руковођење организационим јединицама те посебна права и овлашћења државних 
службеника и намјештеника Полиције;  

d) програмирање и планирање рада;  
e) овлашћења и одговорности руководећих полицијских службеника и државних 

службеника приликом обављања дужности;  
f) број кадета за радна мјеста полицијских службеника и приправника за радна мјеста 

државних службеника и намјештеника и услове за пријем приправника;  
g) остала питања везана за унутрашњу организацију и начин рада Полиције. 
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ПЕТИ ДИО – РУКОВОЂЕЊЕ ПОЛИЦИЈОМ 

 

Члан 21 

(Руковођење Полицијом) 

 

(1) Шеф Полиције представља Полицију и руководи радом Полиције. 

 

(2) Шеф Полиције је одговоран за свој рад Скупштини Дистрикта. 

 

(3) Шеф Полиције спроводи оперативне аспекте политике Дистрикта у вези с јавном 
безбједношћу коју доноси градоначелник уз сагласност Скупштине Дистрикта. 

 

(4) Скупштина Дистрикта и градоначелник не могу издати директну наредбу о оперативним 
стварима шефу Полиције. 

 

(5) Шеф Полиције има једног замјеника. 

 

(6) Замјеник за свој рад одговара шефу Полиције. 

 

 

Члан 22 

(Надлежности шефа Полиције) 

 

(1) Надлежности шефа Полиције су да: 

a) организује рад и обезбјеђује законито и ефикасно функционисање Полиције; 

b) управља, усмјерава и надгледа оперативне и друге активности Полиције; 

c) одлучује у управним стварима из надлежности Полиције;  
d) доноси правилнике, интерне наредбе, наредбе, инструкције, смјернице и друге акте 

ради спровођења послова из чланова 12 и 13 овог закона;  
e) предлаже Влади Дистрикта доношење нових или измјену постојећих прописа из 

надлежности Полиције;  
f) одлучује о дисциплинској одговорности полицијских службеника за лакшу повреду 

службене дужности;  
g) обавјештава градоначелника:  

1) о озбиљним пријавама на рад запослених у Полицији, након спровођења 
претходних истражних радњи;  

2) о суспендованим радницима Полиције;  
h) организује систем унутрашње контроле и инспекције ради надзора и координирања 

активности организационих јединица и запослених;  
i) утврђује предлог буџета за Полицију;  
j) одлучује о коришћењу средстава и набавци опреме и материјално-техничких средстава 

за намјене одређене буџетом Полиције; 

k) даје препоруке у вези с реализацијом буџета; 

l) обавјештава јавност о раду Полиције;  
m) доноси програме, информације, анализе и друге материјале из дјелокруга рада 

Полиције;  
n) обезбјеђује сарадњу са другим полицијским органима, агенцијама за спровођење 

закона и другим органима у БиХ;  
o) обезбјеђује и остварује сарадњу између Полиције и осталих органа Дистрикта;  
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p) организује јединствен систем извјештавања и обраде података неопходних за вршење 
надлежности Полиције;  

q) организује потражну дјелатност; 

r) предлаже укупан број радника у Полицији;  
s) оснива управне и друге стручне комисије и радна тијела која су задужена за 

извршавање посебних послова у оквиру рада Полиције;  
t) доноси програме стручног оспособљавања и усавршавања запослених у Полицији и 

брине се о имплементацији тих програма;  
u) врши распоређивање запослених ради професионалнијег и ефикаснијег 

функционисања Полиције;  
v) надзире рад и даје годишњу оцјену рада замјеника према оцјенама: не задовољава, 

задовољава, добар, врло добар или изврстан;  
w) предузима одговарајуће мјере ради регулисања јавног окупљања грађана или других 

посебних догађаја;  
x) обавља одређене задатке који су везани за личну безбједност одређених грађана, 

јавних службених лица и лица којима је потребна посебна заштита;  
y) одлучује о набавци опреме, наоружања и материјално-техничких средстава за намјене 

утврђене буџетом Полиције;  
z) предузима и друге мјере ради професионалног руковођења Полицијом. 

 

(2) Шеф Полиције може да овласти замјеника, руководиоца организационе јединице или 
другог радника да врше одређене послове из става 1 овог члана. 

 

 

Члан 23 

(Надлежности замјеника) 

 

Надлежности замјеника су да: 

a) замјењује шефа Полиције у вријеме његове одсутности; 

b) помаже шефу Полиције у извршавању послова из члана 22 овог закона; 

c) непосредно руководи пословима Полиције на оперативном нивоу; 

d) обавља и друге послове и задатке утврђене Правилником о унутрашњој организацији. 

 

 

Члан 24 

(Замјена шефа Полиције) 

 

(1) За послове из члана 23 става 1 тачке а овог закона замјеник остварује право на накнаду 
разлике плате до нивоа основне плате шефа Полиције, уколико га мијења у периоду 
дужем од шездесет (60) дана непрекидно. 

 

(2) Ако замјеник није у могућности да извршава послове из члана 23 става 1 тачке а овог 
закона, извршава их полицијски службеник с највишим чином и најдужим стажом у том 
чину. 

 
 

Члан 25 

(Реализација буџета Полиције) 

 

(1) Шеф Полиције доноси одлуку, којом у оквиру буџетом одобрених средстава одобрава 
финансијска средства потребна за рад Полиције. 
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(2) Шеф Полиције је одговоран за намјенско трошење и реализацију буџета Полиције. 

 

Члан 26 

(Примјена посебних закона којима су уређена буџетска питања) 

 

На поступак планирања, израде, доношења и реализације буџета Полиције као и друга 

питања која се односе на одговорност за рачуноводство, интерну контролу, надзор и 

законитост располагања буџетским средствима, примјењују се одредбе посебних прописа из 
ових области. 
 
 
 
 
 
 
ШЕСТИ ДИО – ИЗБОР, ИМЕНОВАЊЕ ШЕФА ПОЛИЦИЈЕ И ЗАМЈЕНИКА И 

ПРАЋЕЊЕ РАДА ШЕФА ПОЛИЦИЈЕ 
 
Одјељак А. Независни одбор 

 

Члан 27 

(Независни одбор) 

 

(1) Независни одбор је стално тијело Скупштине Дистрикта. 

 

(2) Независни одбор: 

a) објављује јавни конкурс за радно мјесто шефа Полиције и замјеника; 

b) предлаже градоначелнику: 

1) кандидате за шефа Полиције и замјеника, 

2) смјену шефа Полиције и замјеника; 

c) разматра предлог: 

1) за смјењивање шефа Полиције и замјеника прије истека мандата; 

2) шефа Полиције за смјену замјеника; 

d) оцјењује рад шефа Полиције. 

 

Члан 28 

(Састав Независног одбора) 

 

(1) Независни одбор има седам чланова који се бирају из реда истакнутих стручњака из: 

а) области правних, друштвених и криминалистичких наука; 

b) организација које се баве заштитом људских права или других сродних области. 

 

(2) Четири члана Независног одбора су лица с пребивалиштем у Дистрикту, а три члана с 

пребивалиштем у ентитетима БиХ. 

 
(3) Три члана Независног одбора из става 2 овог члана су обавезно лица с пребивалиштем у 

Федерацији Босне и Херцеговине и лица с пребивалиштем у Републици Српској. 

 
(4) Чланови Независног одбора не могу бити активни полицијски службеници из било које 

територијалне надлежности у БиХ. 
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(5) Структура Независног одбора одражава састав становништва на територији Дистрикта. 

 
(6) У саставу Независног одбора морају бити лица оба пола. 

 

 

Члан 29 

(Критеријуми за чланство у Независном одбору) 

 

Лице може бити члан Независног одбора под условом:  
  а)  има најмање VII степен стручне спреме или први циклус високог образовања и најмање       
пет година радног искуства: 

1) у области правних, друштвених и криминалистичких наука или 

2) у организацијама које се баве заштитом људских права или других сродних области;  
b) није старији од шездесет двије (62) године живота; 

c) у посљедњих десет година није члан политичке странке; 

d)  да у посљедњих седам година није било на било којој позицији у политичкој странци,     

нити је постављано на било коју позицију од стране политичке странке; 

e) да у посљедњих седам година није било члан извршног или законодавног  тијела; 

f) да није правоснажно осуђено за кривично дјело, осим кривичног дјела из области   

безбједности саобраћаја почињеног из нехата; 

g) да против њега није покренут кривични поступак, осим кривичног дјела из области 

безбједности саобраћаја почињеног из нехата; 

h) да му није изречена правоснажна дисциплинска санкција за теже повреде службене 

дужности. 

 

Члан 30 

(Сукоб интереса) 

 

(1) Члан Независног одбора не смије бити у сукобу интереса. 

 

(2) Сукоб интереса из става 1 овог члана, постоји када лице предложено за именовање има 
лични интерес у полицијским питањима који може утицати на законитост, 

транспарентност, објективност и непристрасност у вршењу своје функције у Независном 

одбору. 
 

 

 

 

Члан 31 

(Избор и именовање чланова Независног одбора) 

 

(1) На предлог Комисије за избор, именовање и мандатско-имунитетске комисије Скупштине 
Дистрикта (у даљем тексту: Комисија), Скупштина Дистрикта именује Независни одбор. 

 

(2) Независни одбор се именује на период од четири године. 

 

(3) За члана Независног одбора исто лице може бити именовано узастопно највише два пута. 

 

(4) Поступак избора Независног одбора покреће се три мјесеца прије истека мандата 
постојећег Независног одбора. 
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(5) Уколико мандат Независног одбора истекне прије именовања новог Независног одбора, 
постојећи Независни одбор послове из своје надлежности наставља вршити до именовања 
новог независног одбора. 

 

Члан 32 

(Финансирање Независног одбора) 

 

(1) Рад Независног одбора финансира се из буџета Скупштине Дистрикта. 

 
(2) Члан Независног одбора има право на мјесечну накнаду за свој рад, коју утврђује 

Скупштина Дистрикта посебним актом. 

 

 

Члан 33 

(Смјена чланова Независног одбора) 

 

(1) Скупштина Дистрикта смјењује члана Независног одбора ако:  
a) престане испуњавати било који од услова на основу којих је именован за члана 

Независног одбора или  
b) је по оцјени надлежне здравствене институције проглашен трајно неспособним за 

обављање својих дужности. 

 

(2) Члан Независног одбора је дужан да обавијести Комисију о промијењеним околностима 
које могу утицати на његово чланство. 

 

(3) Свако лице може да обавијести Комисију о постојању основа за смјену из става 1 овог 
члана. 

 

(4) Комисија је дужна у року од петнаест (15) дана од дана сазнања да утврди постојање 
основа за смјену из ставова 1 и 2 овог члана. 

 

(5) Уколико утврди да су испуњени услови за смјену из става 4 овог члана, Комисија одмах 
покреће поступак избора новог члана. 

 

 

 

 

Члан 34 

(Оставка члана Независног одбора) 

 

(1) Члан Независног одбора може поднијети оставку. 

 

(2) Оставка се подноси Скупштини Дистрикта. 

 

(3) Оставка члана Независног одбора не утиче на рад Независног одбора. 

 

(4) Члан Независног одбора у оставци наставља да обавља своје дужности док Скупштина 
Дистрикта не изврши именовање новог члана. 

 

(5) Комисија је дужна одмах након подношења оставке из става 1 овог члана да започне 
поступак избора новог члана. 
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Члан 35 

(Обавеза тајности) 

 

Чланови Независног одбора су обавезни да чувају тајност података и чињеница које прикупе 
током рада у Независном одбору, и након истека чланства у Независном одбору. 
 
 
 

Члан 36 

(Рад Независног одбора) 

 

(1) Независни одбор је дужан најкасније у року од петнаест (15) дана од дана именовања да 
одржи конститутивну сједницу, усвоји Пословник о раду Независног одбора и изабере 
предсједника. 

 

(2) Предсједник се бира из реда чланова Независног одбора. 

 

(3) Конститутивној  сједници Независног одбора обавезно је присуство свих чланова. 

 

(4) Стручна служба Скупштине Дистрикта пружа административну и техничку помоћ 
Независном одбору. 

 

(5) Независни одбор информише Скупштину Дистрикта о свом раду сваких шест мјесеци. 

 

(6) Независни одбор подноси годишњи извјештај о свом раду Скупштини најкасније до 31. 
марта текуће године за претходну годину. 

 

(7) Независни одбор се састаје најмање једном мјесечно. 

 

(8) На захтјев Скупштине Дистрикта Независни одбор сачињава додатне информације о свом 
раду. 

 

 

(9) Предсједник Независног одбора сазива сједнице у складу са одредбама овог закона на: 

a) властиту иницијативу или 

b) образложену иницијативу члана. 

 

(10) Предсједник је дужан  сазвати сједницу Независног одбора најкасније: 

a) три мјесеца прије истека мандата шефа Полиције или замјеника; 

b) петнаест (15) дана након смјене шефа Полиције или замјеника. 
 

 

 

 

Члан 37 

(Одлучивање) 

 

(1) Независни одбор има кворум уколико је присутно пет чланова. 

 

(2) Одлука Независног одбора донесена је ако за њу гласају најмање четири члана. 
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(3) Изузетно, одлука о избору, предлог о смјени шефа Полиције и замјеника и годишњој 
оцјени рада шефа Полиције су донесени ако за њих гласа најмање пет чланова. 

 

 

 

Одјељак Б – Поступак избора и именовања шефа Полиције и замјеника 

 

Члан 38 

(Услови за радно мјесто шефа Полиције и замјеника) 

 

(1) Услови за радно мјесто шефа Полиције и замјеника су да: 

a) је држављанин БиХ; 

b) је здравствено способан за вршење послова и задатака; 

c) има најмање VII степен  стручне спреме или први циклус високог образовања;  
d) има статус полицијског службеника и најмање три године радног искуства у чину 

главног инспектора или вишем чину;  
e) није правоснажно осуђен за кривично дјело, осим за кривично дјело из области 

безбједности саобраћаја почињено из нехата; 
f) против њега није покренут кривични поступак, осим кривичног дјела из области 

безбједности саобраћаја почињеног из нехата;  
g) се на њега не односи одредба  члана IX 1 Устава БиХ; 

h) за вријеме трајања мандата не испуњава услове за пензионисање прописане законом;  
i) није члан, нити је био члан политичке странке или на било којој позицији у 

политичкој странци на било којем нивоу, нити је био постављен на било коју 

позицију од стране политичке странке или члан извршног или законодавног тијела 

на било којем нивоу, након ступања на снагу Закона о полицијским службеницима 

Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Закон о полицијским 

службеницима) или одговарајућег закона који прописује права и обавезе 

полицијских службеника у полицијском органу гдје је запослен у вријеме 

пријављивања на конкурс;  
j) није правоснажно дисциплински кажњаван за теже повреде службене дужности. 

 

(2) Кандидати за радно мјесто шефа Полиције и замјеника могу бити полицијски службеници 
свих полицијских тијела у БиХ. 

 

 

Члан 39 

(Поступак избора кандидата) 

 

(1) Независни одбор спроводи поступак избора шефа Полиције и замјеника и дужан је да: 

a) доноси одлуку о расписивању јавног конкурса; 

b) објављује конкурс у средствима јавног информисања; 

c) разматра примљене пријаве и припрема листу кандидата који испуњавају услове; 

d) припрема питања за кандидате; 

e) обавља разговор с кандидатима; 

f) оцјењује кандидате; 

g) достави градоначелнику ранг-листу најуспјешнијих кандидата који задовољавају 

критеријуме избора из члана 43 овог закона (у даљем тексту: ранг-листа) уз 

обавезујућу препоруку за избор и именовање прворангираног кандидата (у даљем 

тексту: обавезујућа препорука). 
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(2) У току поступка избора и именовања примјењују се принципи транспарентности и 

законитости. 

 

Члан 40 

(Покретање поступка избора) 

 

(1) Поступак избора шефа Полиције или замјеника започиње најкасније три мјесеца прије 
истека мандата шефа Полиције или замјеника. 

 

(2) Независни одбор доноси одлуку о покретању поступка избора и расписује конкурс, 
најкасније у року од петнаест (15) дана од првог дана рока из става 1 овог члана. 

 

 

 

Члан 41 

(Објављивање конкурса за шефа Полиције и замјеника) 

 

(1) Конкурс се објављује у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ и у најмање три 
дневна листа која се дистрибуирају на цијелој територији БиХ. 

 

(2) Рок за подношење пријава на конкурс из става 1 овог члана је петнаест (15) од дана 
задњег објављивања. 

 
(3) Конкурс садржи:  

a) опис послова шефа Полиције или замјника;  

b) услове прописане овим законом; 

c) документе који се прилажу као доказ испуњавања услова конкурса; 

d) документе који се прибављају по службеној дужности; 

e) назнаку да су кандидати обавезни да приложе документе којима доказују испуњавање 

услова конкурса; 

f) рок за подношење и начин подношења пријава. 

 

Члан 41а  
(Докази о испуњавању услова конкурса) 

 

(1) Докази о испуњавању услова из члана 38 става 1 овог закона су: 

а) пријава у којој кандидат описује на који начин испуњава услове конкурса; 

b) увјерење о држављанству, не старије од шест мјесеци; 

c) увјерење о здравственој способности, не старије од три мјесеца; 

d) за потребан ниво образовања, односно тражену стручну спрему: 

1) диплома, а за кандидате који су стекли диплому по болоњском образовном 

процесу и додатак дипломи или други документ као што је: увјерење, потврда, 

свједочанство и друго, издати од образовних институција у БиХ; 

2) акт о нострификацији дипломе, односно еквиваленцији за дипломе стечене у 

иностранству; 

3) диплома или други документ као што је: увјерење, потврда и слично, који су 

издати од овлаштених образовних институција, а који према потврди надлежног 

органа не подлијежу нострификацији према прописима БиХ; 

 е) увјерење, потврда или други документ којим се доказује статус полицијског службеника;  

f) за радно искуство у траженом чину: 
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1) увјерење, потврда или други документ о дужини радног искуства у траженом 
чину, овјерени од стране послодавца, заједно с овјереном копијом радне 
књижице; 

2) потврда надлежног пензијског осигурања или другог надлежног органа; 
g) увјерење о невођењу кривичног поступка, не старије од три мјесеца; 

h) овјерена изјава да се на њега не односи одредба члана ИX Устава БиХ;  
i) увјерење, потврда или други документ од послодавца да не испуњава услове за престанак 
радног односа ради пензионисања;  
j) овјерена изјава да није члан нити је био члан политичке странке или на било којој  
позицији у политичкој странци на било којем нивоу, нити је био постављен на било коју 
позицију од политичке странке или члан законодавног или извршног тијела на било којем 
нивоу, након ступања на снагу Закона о полицијским службеницима или одговарајућег закона 
који прописује права и обавезе полицијских службеника у полицијском органу гдје је 
запослен у вријеме пријаве на конкурс; 
k) увјерење, потврда или други докуменат којим се доказује да нису изречене правомоћне 
санкције за теже повреде службене дужности. 
 

(2) Независни одбор по службеној дужности прибавља увјерење о некажњавању. 

  
(3) Доказе из става 1 овог члана, у оригиналу или овјереној копији, кандидат подноси уз 
пријаву из члана 41 става 2 овог закона. 
 

Члан 42 

(Поступак избора) 

 

(1) Поднесене пријаве Независни одбор разматра и у року од пет дана од дана затварања 
конкурса утврђује који кандидати испуњавају услове. 

(2) Кандидате који испуњавају услове Независни одбор у року од десет дана позива на 
интервју. 

(3) Независни одбор је дужан да обавијести кандидата који не испуњава услове конкурса, о 
услову који не испуњава, у року од осам дана од дана истека рока из става 1 овог члана. 

 

 

 

Члан 43 

(Критеријуми избора) 

 

(1) Кандидати из члана 42 става 2 овог закона достављају предлог програма рада шефа 
Полиције или замјеника за вријеме трајања мандата. 

 

(2) Независни одбор  обавља интервју с кандидатима  из става 1 овог члана. 

 

(3) Поред оцјена програма рада из става 1 овог члана и интервјуа из става 2 овог члана, у 
поступку избора Независни одбор цијени и сљедеће квалификације:  

a) академска звања;  
b) године полицијског искуства на руководећим радним мјестима, стручна 

усавршавања и доказане способности руковођења сложеним полицијским 
операцијама;  

c) оцјену рада у посљедње три године; 

d) познавање страног језика и остале квалификације. 

 

(4) Поред документације којом доказује испуњавање услова из члана 38 става 1 овог закона,  
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кандидат који се позива на разговор доставља документацију којом доказује 
квалификације из става 3 овог члана. 

 

(5) Независни одбор  рангира кандидате према сљедећем редослиједу: 

a) оцјена квалификације из става 3 овог члана; 

b) програма рада из става 1 овог члана; 

c) резултата разговора. 

 
(6) Прије него што градоначелнику достави ранг-листу уз обавезујућу препоруку, Независни 
одбор позива све кандидате с ранг-листе да у року од пет дана доставе доказе којима се 
потврђује испуњавање свих услова из конкурса, осим: 

а) увјерења о некажњавању, које се прибавља по службеној дужности и 

b) увјерења о здравственој способности које доставља само именовани кандидат. 

 

 

Члан 44 

(Достављање ранг-листе уз обавезујућу препоруку) 

 

Независни одбор доставља градоначелнику ранг-листу уз обавезујућу препоруку из 
члана 39 става 1 тачке g) овог закона у року од петнаест (15) дана од дана завршетка 
интервјуа. 
 
 

Члан 45 

(Понављање поступка избора) 

 

(1) Уколико само један кандидат испуњава услове из члана 38 овог закона Независни одбор 
је дужан да понови поступак избора из члана 39 овог закона у року од осам дана. 

 

(2) Поступак избора у случају из става 1 овог члана понавља се само једном. 
 
 
 

Члан 46  
(Сагласност Скупштине) 

 

(1) Најкасније у року од осам дана од пријема ранг-листе уз обавезујућу препоруку из 
члана 44 овог закона, градоначелник ранг-листу уз обавезујућу препоруку доставља 
Скупштини Дистрикта на давање сагласности. 

(2) Уколико градоначелник не упути ранг-листу уз обавезујућу препоруку Скупштини у 
року из става 1 овог члана, Независни одбор ранг-листу уз обавезујућу препоруку у 
року од осам дана од дана истека рока из става 1 овог члана доставља Скупштини 
Дистрикта на давање сагласности. 

(3) Скупштина Дистрикта даје сагласност за избор и именовање прворангираног 
кандидата за шефа Полиције, односно замјеника наведеног у обавезујућој препоруци. 

 
 

Члан 47 

(Именовање шефа Полиције и замјеника) 

 

(1) Градоначелник доноси одлуку о именовању прворангираног кандидата за шефа 

Полиције, односно замјеника наведеног у обавезујућој препоруци у року од осам дана од 

дана пријема сагласности Скупштине Дистрикта. 
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(2) Поступак избора и именовања шефа Полиције и замјеника проводи се у складу са овим 
законом. 
(3) Приликом избора и именовања шефа Полиције и замјеника супсидијарно се 
примјењују одредбе Закона о министарским именовањима, именовањима Вијећа 
министара и другим именовањима Босне и Херцеговине. 

(4) Одлука из става 1 овог члана објављује се у Службеном гласнику Брчко дистрикта 

БиХ. 

(5) Именовани шеф Полиције и замјеник дају писмену изјаву о имовинском стању која је 

доступна јавности. 

(6) Мандат шефа Полиције или замјеника је четири године и може се обновити узастопно, 

само једанпут. 
 

 

Одјељак Ц – Праћење рада шефа Полиције 

 

Члан 48 

(Оцјењивање рада шефа Полиције) 

 

(1) Шеф Полиције се стручно оцјењује годишњом оцјеном. 

 

(2) Независни одбор припрема годишњу писмену оцјену рада шефа Полиције према 
оцјенама: не задовољава, задовољава, добар, врло добар или изврстан. 

 

(3) Оцјену из става 2 овог члана усваја Скупштина Дистрикта најкасније до 31. марта текуће 
године за претходну годину. 

 

(4) Оцјена из става 2 овог члана са извјештајем о оцјењивању доставља се шефу Полиције и 
градоначелнику ради информисања. 

 
 

Члан 48а  
(Неспојивост са службеним дужностима) 

 
(1) Шеф Полиције и замјеник не могу заузимати положај, вршити функцију или активност 
неспојиву с њиховим службеним дужностима, а посебно: 

а) не могу бити носиоци нити кандидати за било какву јавну функцију; 

b) не могу обављати никакву додатну активност уз накнаду, осим уз одобрење 

градоначелника; 

c) не могу бити чланови политичке странке нити слиједити упутства политичких   

странака.  
(2) Шефу Полиције и замјенику престаје радни однос када се пријаве као кандидати за 

изборну јавну функцију или од тренутка кад су именовани на положај унутар било којег 
органа власти у БиХ у складу сa одредбом става 1 тачке а) овог члана, осим у случају 
именовања на позицију руководиоца и замјеника руководиоца полицијских органа у БиХ.  

(3) Шеф Полиције и замјеник, након именовања, у складу са овим законом дају информације 
о функцијама и дјелатностима које врше они и чланови њихове уже породице, као и 
податке о имовини којом они или чланови њихове уже породице располажу.  

(4) Чланови уже породице, у смислу става 3 овог члана, јесу брачни или ванбрачни друг шефа 
Полиције или замјеника, њихови сродници по крви у правој линији, усвојитељ и 
усвојеник, старатељ и штићеник те дијете брачног друга (пасторак).  
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(5) Сви подаци из става 3 овог члана похрањују се у кадровској евиденцији Полиције у складу 
са законом и подзаконским актима о заштити личних података. 

 

Члан 49 

(Приступ информацијама) 

 

(1) Независни одбор ради оцјењивања шефа Полиције: 

а) узима у разматрање документе релевантне за рад шефа Полиције;  
б) захтијева од било које институције Дистрикта или организационе јединице 

Полиције све информације за које сматра да су неопходне за оцјену рада шефа 

Полиције. 

 

(2) Независни одбор има право приступа информацијама које нису заштићене Законом о 
заштити личних података и Законом о заштити тајних података. 

 
 
 
 
Одјељак Д - Поступак смјене шефа Полиције и замјеника 

 

Члан 50 

(Покретање поступка смјене шефа Полиције и замјеника) 

 

Независни одбор је дужан да покрене поступак смјене шефа Полиције или замјеника уколико: 

a) су испуњени услови за престанак радног односа; 

b) су у поступку пријављивања на конкурс наведени неистинити подаци; 

c) је њихов рад оцијењен годишњом оцјеном „не задовољава“; 

d) су правоснажно осуђени за кривично дјело осим кривичног дјела из области 

безбједности саобраћаја почињеног из нехата;  
e) им је изречена правоснажна дисциплинска санкција за тежу повреду службене 

дужности;  
f) више не испуњавају неки од услова за именовање на радно мјесто а који нису 

обухваћени тачкама a), b), c) и d). 
 

 

 

Члан 51 

(Одлука о смјени шефа Полиције и замјеника) 

 

(1) Ако је испуњен један од услова за покретање поступка смјене из члана 50 овог закона, 
Независни одбор предлаже градоначелнику смјену шефа Полиције или замјеника. 

 

(2) Предлог Независног одбора градоначелник доставља Скупштини Дистрикта на 
разматрање и давање сагласности. 

 

(3) Скупштина Дистрикта разматра предлог из става 1 овог члана, у року од тридесет (30) 
дана од пријема предлога.  

(4) У случају да Скупштина Дистрикта да сагласност на предлог из става 1 овог члана, одлука 
о смјени ступа на снагу даном доношења одлуке. 

 

(5) У случају да Скупштина Дистрикта не да сагласност на предлог из става 1 овог члана, 
предлог се сматра одбијеним. 
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СЕДМИ ДИО – ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ ШЕФА ПОЛИЦИЈЕ И 

ЗАМЈЕНИКА 

 

 

Члан 52 

(Одговорност шефа Полиције и замјеника) 

 

(1) Шеф Полиције и замјеник дисциплински одговарају за тежу повреду службене дужности. 

 

(2) Теже повреде службене дужности и дисциплинске санкције прописане Законом о 
полицијским службеницима примјењују се на шефа Полиције и замјеника. 

 

 

Члан 53 

(Органи у дисциплинском поступку) 
 

(1) Органи дисциплинског поступка су: 

a) дисциплински тужилац; 

b) првостепена дисциплинска комисија; 

c) другостепена дисциплинска комисија. 

 

(2) Органи из става 1 овог члана су привремени и именују се по потреби. 

 

(3) Органе из става 1 овог члана именује градоначелник, уз претходну сагласност Владе 
Дистрикта. 

 

(4) Накнада за рад у органима из става 1 овог члана утврђује се подзаконским актом који 
доноси Влада Дистрикта на предлог шефа Полиције. 

 

 

Члан 54 

(Дисциплински тужилац) 

 

(1) Дисциплински тужилац је дипломирани правник, који се именује из реда државних 
службеника полицијских тијела у БиХ. 

 

(2) Лице из става 1 овог члана бира се након спроведеног поступка јавног оглашавања. 

 

 

Члан 55 

(Првостепена дисциплинска комисија) 

 

(1) Првостепена дисциплинска комисија има три члана, од којих:  
а) је један полицијски службеник из полицијских субјеката у БиХ изван Дистрикта с 

чином најмање самосталног инспектора; 
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б) су два државни службеници органа јавне управе Дистрикта. 

 

(2) Најмање један члан Првостепене дисциплинске комисије је дипломирани правник. 

 

(3) Лице из става 1 тачке а) овог члана бира се након спроведеног поступка јавног 
оглашавања. 

 

 

Члан 56 

(Другостепена дисциплинска комисија) 

 

(1) Другостепена дисциплинска комисија има пет чланова, од којих:  
а) су два полицијски службеници из полицијских субјеката у БиХ изван Дистрикта с 
чином најмање самосталног инспектора; 
 

б) је један државни службеник запослен у Полицији; 
 

ц) су два државни службеници органа јавне управе Дистрикта. 
 

 

(2) Најмање два члана другостепене дисциплинске комисије су дипломирани правници. 

 

(3) Лица из става 1 тачке а) овог члана бирају се након спроведеног поступка јавног 
оглашавања. 

 

 

Члан 57 

(Претходни поступак) 
 

(1) Жалба на рад шефа Полиције и замјеника доставља се Независном одбору. 

 

(2) Уколико жалбу из става 1 овог члана прими Канцеларија за жалбе и притужбе грађана 

Владе Дистрикта, Комисија за јавну безбједност и надзор над радом Полиције Скупштине 
Дистрикта или Јединица за професионалне стандарде, жалбу одмах а најкасније у року од 

пет дана од пријема жалбе, просљеђује Независном одбору. 
 

(3) Независни одбор: 

а) разматра жалбу; 

б) провјерава наводе из жалбе;  
ц) доноси оцјену о наводима из жалбе, најкасније у року од петнаест (15) дана од 
пријема жалбе. 

 

(4) Жалбу из става 1 овог члана Независни одбор је дужан да размотри у року од шездесет 
(60) дана од дана пријема жалбе. 

 

(5) Ако Независни одбор оцијени да постоје основи сумње да је почињена тежа повреда 
службене дужности, упућује захтјев за именовање дисциплинских органа из члана 53 
става 1 овог закона. 

 

(6) Градоначелник, уз претходну сагласност Владе Дистрикта, именује органе из члана 53 
става 1 овог закона, најкасније у року од четрдесет пет (45) дана од дана пријема захтјева 

Независног одбора. 
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(7) Ако Независни одбор прими жалбу која садржи елементе који указују на постојање 
основа сумње за кривичну одговорност шефа Полиције или замјеника, просљеђује жалбу 
надлежном тужиоцу. 

 

 

 

Члан 58 

(Обавеза сарадње) 

 

Организационе  јединице Полиције су дужне: 

a) да сарађују са органима у дисциплинском поступку;  
b) да омогуће органима из тачке а) овог члана, приступ релевантним подацима 

и особљу. 
 
 

Члан 59 

(Иницијатива за утврђивање дисциплинске одговорности) 

 

(1) Ако утврди постојање основа сумње за тежу повреду службене дужности, Независни 
одбор доставља иницијативу за покретање дисциплинског поступка дисциплинском 
тужиоцу у року од осам дана од дана именовања органа из члана 53 става 1 овог закона. 

 

(2) По пријему иницијативе из става 1 овог члана, дисциплински тужилац предузима 
потребне радње ради испитивања основаности иницијативе. 

 

(3) Дисциплински тужилац је дужан у року од тридесет (30) дана од дана пријема 
иницијативе донијети оцјену о основаности. 

 

(4) Ако утврди да је иницијатива основана, дисциплински тужилац подноси захтјев за 
покретање дисциплинског поступка против шефа Полиције или замјеника Првостепеној 
дисциплинској комисији. 

 

 

Члан 60 

(Поступак утврђивања дисциплинске одговорности) 

 

Поступак утврђивања дисциплинске одговорности шефа Полиције или замјеника спроводи се  
у складу са одредбама овог закона, Закона о полицијским службеницима и Правилника о 
дисциплинској одговорности полицијских службеника Дистрикта, изузев одредаба о 
интерном поступку и органима дисциплинског поступка. 
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ОСМИ ДИО – ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА, ДРЖАВНИХ 

СЛУЖБЕНИКА И НАМЈЕШТЕНИКА 

 

Члан 61 

(Радници Полиције) 
 

(1) Радници Полиције су полицијски службеници, државни службеници и намјештеници. 

 

(2) Радна мјеста полицијских службеника, државних службеника и намјештеника утврђују се 
Правилником о унутрашњој организацији. 

 
 

Члан 61а  
(Кадровски послови) 

 

Кадровске послове из области радно-правних односа и послова вођења персоналне 
евиденције, које је за запослене у Полицији извршавало Пододјељење за људске ресурсе, 
врши Јединица за административно-финансијске и кадровске послове Полиције, осим пријаве 
и одјаве запослених на пензијско и здравствено осигурање. 

 

 

Члан 61b 

(Персонална евиденција) 
 

(1) Евиденције и досјее о запосленима у Полицији води Полиција. 

(2) Информације из евиденције и досјеа запослених у Полицији чувају се у складу са Законом 

о заштити личних података. 

(3) Увид у персонални досје запослених у Полицији имају запослени у Јединици за 

административно-финансијске и кадровске послове, о чему се доноси посебно рјешење. 

(4) Право увида у персонални досје запослених у Полицији има: 

а) управни инспектор у складу с његовим надлежностима; 

b) надлежни органи, приликом вршења својих послова у складу са законом.  
(5) Увид у персонални досје запослених у Полицији врши се уз присуство запослених у 

Јединици за административно-финансијске и кадровске послове Полиције, о чему се води 
посебна евиденција. 

(6) На захтјев запослених у Полицији о подацима о којима се води службена евиденција, 
Полиција издаје увјерења и потврде. 

(7) Садржај и начин вођења персоналне евиденције утврђују се подзаконским актом који 
доноси шеф Полиције. 

 

Члан 62 

(Права и обавезе полицијских службеника) 

 

На права и обавезе полицијских службеника као што су: полицијска овлашћења, радни 
односи, образовање и стручно усавршавање примјењује се Закон о полицијским 

службеницима Брчко дистрикта БиХ. 
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Члан 63 

(Права и обавезе државних службеника и намјештеника) 

 

На права и обавезе из радног односа државних службеника и намјештеника супсидијарно се 
примјењују одредбе Закона о државној служби у органима управе Брчко дистрикта БиХ. 

 

 

Члан 64 

(Годишње оцјењивање државних службеника и намјештеника) 

 

(1) Најмање једном годишње врши се оцјењивање рада свих државних службеника и 
намјештеника. 

 

(2) Оцјену рада државних службеника и намјештеника из става 1 овог члана даје 
непосредно претпостављени државни службеник који руководи организационом 
јединицом оцјењиваног службеника. 

 

(3) Поступак и критеријуми оцјењивања државних службеника и намјештеника утврђују се 
подзаконским актом који доноси шеф Полиције. 

 

 

Члан 65 

(Признања, похвале и награде државних службеника и намјештеника) 

 

(1) Признања, похвале и друге награде за посебне уложене напоре и постигнути успјех у 
вршењу својих задатака могу бити додијељена:  

а) организационој јединици Полиције; 

б) државним службеницима и намјештеницима Полиције. 

 

(2) Одлуку о додјели признања, похвале и друге награде из става 1 овог члана доноси шеф 
Полиције. 

 

(3) Поступак и критеријуми додјеле признања, похвала и награда из става 1 овог члана 
утврђује се подзаконским актом који доноси шеф Полиције. 

 

 

Члан 66  
(Посебна новчана накнада) 

  
(1) Државни службеници и намјештеници распоређени на специфичним радним мјестима 

која захтијевају висок степен стручности, одговорности у одлучивању и висок степен 
независности у областима значајним за ефикасан рад Полиције, имају право на посебну 
новчану накнаду. 

(2) Висина посебне накнаде из става 1 овог члана утврђује се у складу са одредбама Закона 
о платама и накнадама запослених у Полицији Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.
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ДЕВЕТИ ДИО – СЛУЖБЕНА САРАДЊА 

 

Члан 67  
(Принципи сарадње) 

  
(1) С циљем остваривања послова из члана 12 овог закона Полиција остварује сарадњу са 
органима Босне и Херцеговине, ентитетским органима, органима Брчко дистрикта БиХ, 
другим органима и организацијама, као и међународним агенцијама за спровођење закона и 
агенцијама за спровођење закона свих нивоа у БиХ.  
(2) Сарадња из става 1 овог члана остварује се у складу са овим законом, Законом о заштити 
личних података, Законом о Агенцији за идентификационе документе, евиденцију и размјену 
података Босне и Херцеговине, Законом о правној помоћи и службеној сарадњи у кривичним 
стварима између Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко дистрикта 
Босне и Херцеговине и другим релевантним законима. 

 

 

Члан 68  
(Начин остваривања сарадње) 

  
(1) Сарадња из члана 67 овог закона заснива се на узајамној сарадњи и остварује се путем 
контаката, споразума, уговора, протокола, размјене информација од заједничког интереса, 
успостављањем, одржавањем и развијањем цјеловитог и функционалног система 
комуникација и развојем програма за здружене истражне радње. 
(2) Полиција непосредно остварује међународну сарадњу.  
(3) Полиција непосредно сарађује са органима БиХ надлежним за послове безбједности, 

Министарством унутрашњих послова Републике Српске, Министарством унутрашњих 
послова ФБиХ, министарствима унутрашњих послова кантона и врши међусобну 
размјену података, обавјештења и информација из своје надлежности.  

(4) Полиција успоставља систем прикупљања података у вези с криминалом и полицијским 
мјерама предузетим на његовом спречавању. 

(5) Полиција координира систем прикупљања података са органима из става 3 овог члана, а с 

циљем прикупљања и поређења статистичких података. 
 
 
 

Члан 69 

(Задаци повјерени од стране институција БиХ) 

 

Полиција доставља институцијама БиХ оперативне и статистичке податке, у вези са задацима 
из надлежности институција БиХ, који су повјерени Полицији. 

 

 

 

Члан 70 

(Пружање помоћи полицијским органима у БиХ) 

 

(1) На захтјев полицијских органа у БиХ, Полиција је дужна сарађивати и пружити помоћ, у 
оквиру своје надлежности. 
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(2) Додатне трошкове настале предузимањем активности из става 1 овог члана сносе 
полицијски органи који су поднијели захтјев. 

 

 

Члан 71 

(Заједничко коришћење средстава Полиције и других полицијских органа) 

 

(1) За обављање послова, Полиција може заједнички користити средства из буџета 

полицијских органа у БиХ и органа управе БиХ, у вези са стручним оспособљавањем и 

усавршавањем полицијских службеника, научно-истразивачким и криминалистичким 

развојем те форензичким испитивањима и вјештачењима и других послова из своје 

надлежности, путем обезбјеђења полицијске опреме, система информационих технологија 

и комуникационих система, наоружања и других средстава. 

 
(2) Полицијски органи могу удруживати финансијска и друга средства ради реализације 

задатака из члана 69 овог закона о чему шеф Полиције обавјештава градоначелника и 
Скупштину. 

 

(3) Детаљи о заједничким финансијским и другим средствима договарају се на узајамном 
основу и по потреби. 

 

 

Члан 72 

(Сарадња у кривичним и прекршајним стварима) 

 

(1) Полиција извјештава полицијска тијела и агенције за спровођење закона у БиХ о 

информацијама добијеним током обављања своје дужности, које се односе на кривична 
дјела и прекршаје, из надлежности полицијских тијела и других агенција за спровођење 

закона у БиХ. 

 

(2) Било која информација и материјал везани за кривично дјело или прекршај предају се без 
одлагања надлежном тијелу. 

 

(3) Осим мјера из става 1 овог члана, Полиција је обавезна предузимати све неопходне мјере 
како би се спријечило прикривање и промјена информација везаних за кривично дјело или 
прекршај. 

 

 

Члан 73 

(Овлашћења полицијских службеника у заједничким дјеловањима 

полицијских органа) 

 

(1) Осим ако другачије није уређено Статутом Дистрикта:  
a) полицијски службеници полицијских органа БиХ, код вршења послова у оквиру 

своје надлежности, могу примјењивати полицијска овлашћења на територији 
Дистрикта;  

b) само у заједничком поступању с Полицијом, полицијски службеници Федерације 
БиХ и Републике Српске код вршења послова у оквиру своје надлежности, могу 
примјењивати полицијска овлашћења на територији Дистрикта;  

c) полицијски службеници Полиције код вршења послова из оквира своје надлежности 

могу примјењивати полицијска овлашћења ван територије Дистрикта само у случају 



27 

 

заједничког поступања с полицијским органима Федерације БиХ и Републике 

Српске;  
d) полицијски службеници Полиције могу примјењивати полицијска овлашћења ван 

Дистрикта у случајевима поступања по наредбама правосудних органа БиХ. 

 

(2) Услови и начин под којима полицијски службеници поступају у складу са ставом 1 
тачкама b) и c) овог члана утврђују се међусобним споразумом или другим правним актом 
у мјери у којој нису прописани Законом. 
 

 

Члан 74 

(Успостављање јединствене полицијске базе података) 

 

Полиција је дужна давати информације и податке надлежним органима на државном нивоу 
ради успостављања јединствене базе података, коју би користили сви полицијски органи у 
БиХ. 

 
 

Члан 75 

(Помоћ у ванредним ситуацијама) 

 

Полиција може затражити и пружити помоћ полицијским тијелима и другим органима у БиХ 
у погледу ресурса, опреме и људства у случају природних непогода, епидемија, или других 
ванредних ситуација. 
 
 
 
 
 
 
 
ДЕСЕТИ ДИО – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 76  
(Подзаконски акти које доноси Влада Дистрикта) 

 

У року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог закона, Влада Дистрикта, на предлог 
шефа Полиције доноси подзаконски акт о личностима и објектима који се посебно штите из 
члана 15 става 1 овог закона. 
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Члан 77 

(Подзаконски акти које доноси шеф Полиције) 

 

У року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона, шеф Полиције доноси 
подзаконске акте који се односе на:  

a) рад Јединице за професионалне стандарде из члана 11 става 5 овог закона; 

b) начин пружања помоћи институцијама Дистрикта, члан 16 став 4 овог закона;  
c) унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у Полицији, члан 20 став 1 

овог закона;  
d) оцјењивање државних службеника и намјештеника, члан 64 став 3 овог закона;  
e) додјелу награда и признања државним службеницима и намјештеницима, члан 65 став 

3 овог закона;  
f) висину посебне новчане накнаде државних службеника и намјештеника у Полицији, 

члан 66 став 3 овог закона; 

    g) садржај и начин вођења персоналне евиденције, члан 61b став 7 овог закона. 

 

 

Члан 78  
(Статус Независног одбора) 

  
Чланови Независног одбора именованог у складу с прописима који су били на снази прије 
ступања на снагу овог закона, укључујући и чланове из реда Правосудне комисије Дистрикта, 
остају чланови Независног одбора до истека свог мандата. 
 

 

 

Члан 79  
(Статус шефа Полиције и замјеника) 

  
Шеф Полиције и замјеник који су именовани у складу с прописима који су били на снази 
прије ступања на снагу овог закона, остају на тој позицији до истека свог мандата. 
 
 

 

Члан 80 

(Преузимање послова регистрације возила) 

 

Извршавање послова и задатака регистрације возила преузеће Одјељење за јавни регистар 
одмах по стварању материјалних, техничких и кадровских претпоставки за то а најкасније 
до 1. 1. 2011. године. 
 
 

Члан 80а  
(Примјена члана 66 става 2) 

 
Члан 66 став 2 овог закона примјењиваће се од 1. јула 2011. године. 
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Члан 80b  
(Преузимање кадровских послова) 

  
Извршавање кадровских послова из члана 61а овог закона, у складу са овим законом, 
преузима Полиција након што се обезбиједе финансијске, кадровске и материјалне 
претпоставке за извршавање ових послова, а најкасније до 31. децембра 2019. године. 
 
 
 

Члан 81 

(Стављање ван снаге) 

 

Ступањем на снагу овог закона ставља се ван снаге Закон о Полицији Брчко дистрикта Босне 
и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 19/06, 19/07 и 2/08). 
 
 

Члан 81а  
(Пречишћени текст) 

  
Задужује се Законодавна комисија Скупштине Брчко дистрикта БиХ да утврди пречишћени 
текст Закона о Полицији Брчко дистрикта Босне и Херцеговине у року од деведесет (90) дана 
од дана објављивања овог закона у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ. 

 

Члан 82 

(Примјена подзаконских аката) 

 

Подзаконски акти који су на снази на дан ступања на снагу овог закона примјењују се у 
дијелу у којем нису у супротности са овим законом, до доношења нових подзаконских аката. 

 

 

Члан 83 

(Ступање на снагу) 

 

Закон о полицији  Брчко дистрикта Босне и Херцеговине је ступио на снагу 29. октобра 2009. 

године, а његове измјене и допуне 15. децембра 2010. године, 22. октобра 2011. године и      

21. јуна 2019. године. 
 
 
 


