
 

 На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – 

пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ број 

2/10), Скупштина Брчко дистрикта Босне и Херцеговине на 69. редовној сједници 

одржаној 28. октобра 2020. године, усваја  

 

ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА  

ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈИ 

БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

Члан 1 

У Закону о Полицији Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине“ број 18/20 – пречишћени текст) у члану 21 иза става 6 

додају се нови ставови 7 и 8 који гласе:  

„(7) Шеф Полиције има једног помоћника.  

(8) Помоћник шефа Полиције за свој рад одговара шефу Полиције.“  

 

Члан 2 

Иза члана 21 додаје се нови члан 21а који гласи:  

 

„Члан 21а 

(Главни савјетник шефа Полиције) 

(1) Шеф Полиције може имати највише три главна савјетника, које именује на основу 

професионалних критеријума и разрјешава ради неизвршавања послова утврђених 

Правилником о унутрашњој организацији.  

(2) Главни савјетник не може, у вријеме именовања, бити запослен на било којем 

другом радном мјесту.  

(3) Мандат главног савјетника везан је за мандат шефа Полиције који га је именовао.  
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(4) Главни савјетник нема извршна овлашћења.“  

 

Члан 3 

У члану 22 ставу 1 тачка w) мијења се и гласи:  

„w) именује и разрјешава главног савјетника;“.  

Досадашње тачке w), x), y) и z) постају тачке x), y), z) и аа).  

 

Члан 4  

Иза члана 23 додаје се нови члан 23а који гласи:  

„Члан 23а 

(Надлежности помоћника шефа Полиције) 

Надлежности помоћника шефа Полиције су да:  

a) координира са замјеником, пословe Полиције на оперативном нивоу;  

b) помаже шефу Полиције у извршењу надлежности из члана 22 става 1 овог 

закона; 

c) замјењује шефа Полиције у вријеме његове одсутности, на основу писаног 

овлашћења шефа Полиције, вршећи послове из члана 22 става 1 овог закона;  

d) утврђује неусклађеност подзаконских и општих аката Полиције, о чему одмах 

обавјештава шефа Полиције.“   

 

Члан 5 

У члану 31 ставу 2, ријечи „четири године“ замјењују се ријечима „пет година“.  

Иза става 5 додају се нови ставови 6 и 7 који гласе:  

„(6) Прво именовање за члана Независног одбора је временски период у којем је члан 

Независног одбора први пут именован на период од пет година, у складу са овим 

законом.  

(7) Друго именовање за члана Независног одбора је временски период у којем је члан 

Независног одбора други пут, узастопно, именован на период од пет година, у складу 

са овим законом.„ 

 

Члан 6 

У члану 47 ставу 6, ријеч „четири“ замјењује се ријечју „пет“. 

Иза става 6 додају се нови ставови 7 и 8 који гласе:   



„(7) Први мандат је временски период у којем је шеф Полиције или замјеник први пут 

именован на мандат у трајању од пет година, у складу са овим законом.  

(8) Други мандат је временски период у којем је шеф Полиције или замјеник други пут 

именован на мандат у трајању од пет година, у складу са овим законом.„ 

 

Члан 7 

У члану 61 ставу 1, ријечи „државни службеници и намјештеници“ замјењују се 

ријечима „државни службеници, намјештеници и лице именовано на радном мјесту 

везаном за мандат шефа Полиције.“ 

У ставу 2 истог члана, ријечи „државних службеника и намјештеника“ замјењују се 

ријечима „државних службеника, намјештеника и лица именованог на радном мјесту 

везаном за мандат шефа Полиције.“  

 

Члан 8 

Члан 63 мијења се и гласи:  

„Члан 63 

(Права и обавезе државних службеника, намјештеника и главног савјетника) 

(1) На права и обавезе из радног односа државних службеника и намјештеника 

супсидијарно се примјењују одредбе Закона о државној служби у органима јавне 

управе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.  

(2) Одредбе Закона о државној служби у органима јавне управе Брчко дистрикта Босне 

и Херцеговине које се односе на плату, годишњи одмор, плаћено и неплаћено 

одсуство и друге материјалне накнаде у складу с посебним прописима, примјењују се 

на главног савјетника.“ 

 

Члан 9 

Члан 78 мијења се и гласи:  

„Члан 78 

(Статус Независног одбора) 

(1) Ступањем на снагу овог закона, чланови Независног одбора именовани у складу с 

прописима који су били на снази прије ступања на снагу овог закона, остају чланови 

Независног одбора и сматраће се да су први пут именовани за члана Независног 

одбора.  



(2) Прво именовање за члана Независног одбора из става 1 овог члана, је период од 

пет година од ступања на снагу овог закона.„ 

Члан 10 

Члан 79 мијења се и гласи:  

 „Члан 79 

(Статус именованих полицијских службеника) 

(1) Ступањем на снагу овог закона, градоначелник у року од осам дана одлуком 

именује шефа Полиције и замјеника.  

(2) Одлуком из става 1 овог члана констатују се чињенице и утврђује тачан датум 

започињања мандата шефа Полиције и замјеника, у складу са овим законом.  

(3) За замјеника из става 1 овог члана, именује се полицијски службеник који се даном 

ступања на снагу овог закона, налази на позицији замјеника.  

(4) Одлуком из става 1 овог члана, замјеник се именује на мандат у трајању од пет 

година.  

(5) За шефа Полиције из става 1 овог члана, именује се полицијски службеник који се 

даном ступања на снагу овог закона, налази на позицији шефа Полиције.  

(6) Протеком шест мјесеци од дана започињања мандата замјеника, започиње мандат 

шефа Полиције у трајању од пет година.   

(7) Доношењем одлуке из става 1 овог члана, сматра се да су шеф Полиције и замјеник 

започели први мандат из члана 47 става 7 овог закона.  

(8) Шеф Полиције и замјеник који су именовани у складу с прописима који су били на 

снази прије ступања на снагу овог закона, остају на тим позицијама до доношења 

одлуке из става 1 овог члана, односно до дана започињања мандата утврђеног 

одлуком из става 1 овог члана када и започињу први мандат.“ 

 

Члан 11 

(Усклађивање Правилника о унутрашњој организацији) 

У року од шест мјесеци од ступања на снагу овог закона, шеф Полиције ће ускладити 

Правилник о унутрашњој организацији са овим законом.  

 

 

 

 



 

 

Члан 12 

(Ступање на снагу) 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.  

 
Број: 01-02-1057/20 

Брчко, 28. октобра 2020. године 

                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                               СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

 

                                                                                                      Есед Кадрић 

 

 

 

 


