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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст 

(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта 

БиХ, на 38. редовној сједници одржаној 8. фебруара 2023. 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 и бројеви 41/20 и 6/21) у 

члану 21 ставови 5 и 6 мијењају се и гласе:  
 

„(5) Шеф Полиције има једног замјеника и помоћника. 

 (6) Замјеник и помоћник за свој рад одговарају шефу Полиције.“ 

 

Члан 2 

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

„v) надзире рад и даје годишњу оцјену рада замјеника и помоћника шефа Полиције (у 

даљем тексту: помоћник) оцјенама: не задовољава, задовољава, добар, врло добар или 

изврстан;“. 

Члан 3 

У члану 24 став 2 брише се.  

Члан 4 

Иза члана 24 додају се нови чланови 24а и 24b који гласе: 

 

„Члан 24а 

(Помоћник) 

(1)  Надлежности помоћника су да:  

а) извршава послове из члана 23 става 1 тачке а) овог закона, уколико је замјеник спријечен;   

b) координира пословима Полиције на оперативном нивоу;  

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

(2) На поступак бирања и именовања помоћника примјењују се одредбе шестог дијела 

одјељка B овог закона, осим садржаја тачке d) у члану 38 Закона у дијелу времена проведеног 

у чину главног инспектора.  

(3) На поступак смјене помоћника примјењују се чланови 50 и 51 овог закона.  

(4) На поступак утврђивања дисциплинске одговорности помоћника примјењују се чланови: 



 

 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 и 60 овог закона.  

(5) Након истека мандата помоћника, полицијски службеник који је био именован за 

помоћника, распоређује се на радно мјесто полицијског службеника у Полицији за које је 

потребан чин главног инспектора.  

 

„Члан 24b  

(Заступљеност) 

Шеф Полиције, замјеник и помоћник не могу бити из истог конститутивног народа.“  

 

 

 

Члан 5 

У члану 27 став 2 мијења се и гласи:  

„(2) Независни одбор:  

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

b) предлаже градоначелнику:  

1) кандидате за шефа Полиције, замјеника и помоћника; 

2) смјену шефа Полиције, замјеника и помоћника; 

c) разматра предлог:  

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

2) шефа Полиције за смјену замјеника и помоћника;  

d) оцјењује рад шефа Полиције.“ 

 

 

Члан 6 

 

У члану 29 ставу 1 тачка b) мијења се и гласи:  

„b) да у року за достављање пријава који је наведен у јавном конкурсу, није навршио 

шездесет шест (66) година живота;“. 

 

 

Члан 7  

 

У члану 36 став 10  мијења се и гласи:  

„(10) Предсједник је дужан да сазове сједницу Независног одбора најкасније:  

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

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

 

 

Члан 8 

У члану 37 став 3 мијења се и гласи:  

„(3) Изузетно, одлука о избору, предлог о смјени шефа Полиције, замјеника и помоћника и 

годишњој оцјени рада шефа Полиције донесени су ако за њих гласа најмање пет чланова.“ 

 

 

Члан 9 

Члан 48а мијења се и гласи:  

„Члан 48а  
(Неспојивост са службеним дужностима) 

 
(1) Шеф Полиције, замјеник и помоћник 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, замјенику и помоћнику 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 са одредбом става 1 тачке а) овог члана, осим у 
случају именовања на позицију руководиоца и замјеника руководиоца полицијских органа у 
БиХ.  
(3) Шеф Полиције, замјеник и помоћник 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 партнер 
шефа Полиције, замјеника или помоћника, њихови сродници по крви у правој линији, 
усвојилац и усвојеник, старатељ и штићеник, те дијете брачног партнера, тј. пасторак.  
(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 10 

 

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

дистрикта Босне и Херцеговине.  
 

 

 

Број: 01-02-525/23 

Брчко, 8. фебруара 2023. године 

                    

                                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                                        СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

                                                                                                     Мр сц. Синиша Милић 


