
 
 

Након сравнања са изворним текстом утврђено је да се у Закону о полицијским 

службеницима Брчко дистрикта БиХ, објављеном у („Службеном гласнику Брчко дистрикта 

БиХ“, број 41 од 31. децембра 2007. године), поткрале техничке грешка. У складу с одредбом 

члана 84 Пословника Скупштине Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст (Службени гласник 

Брчко дистрикта БиХ, број 11/03), Стручна служба Скупштине даје 

 

 

И С П Р АВКУ  

ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈСКИМ СЛУЖБЕНИЦИМА 

БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 
У члану 72 Закона о полицијским службеницима и намјештеницима Брчко дистрикта БиХ 

(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 41/07) на сва три језика наслов члана 72 умјесто 

досадашњег „Привремени премјештај унутар Полиције“ треба да гласи „Интерни премјештај“ 

У члану 118 став 1 Закона о полицијским службеницима Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине, (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ, број 41/07) на српском језику дошло је 

до штампарске грешке у нумерацији тачака тако да текст члана 118. става 1 на српском језику 

треба да гласи: 

 

(1)  Теже повреде службене дужности су:  

a) неизвршавање, несавјесно, неблаговремено или непажљиво извршавање службених задатака, 

уколико је наступила тежа посљедица;  

b)   избјегавање обавеза везаних за професионалну обуку и усавршавање;  

c)   неоправдано одсуство с дужности у трајању од два узастопна дана; 

d)   неовлашћено коришћење средстава повјерених ради извршавања задатака и дужности;  

e)   вршење активности које су неспојиве са службеним дужностима из члана 50 Закона;  

f)   понашање које онемогућава, омета или отежава извршавање службених задатака другим  

     запосленима  Полиције;  

g)   непружање стручне помоћи грађанима у остваривању њихових законских права;  

     h)   понашање које нарушава углед Полиције;  

i)   непредузимање или недовољно предузимање мјера у оквиру властитих дужности неопходних  

      за обезбјеђивање објеката, лица и повјерених  средстава и ствари, уколико је наступила тежа  

     посљедица;  

j)  спречавање грађана или правних лица у остваривању њихових права при подношењу захтјева,  

     жалби, притужби, молби и других поднесака, или неодлучивање по тим поднесцима у  

     законском року;  

k)   непружање помоћи другом полицијском службенику који тражи помоћ када му је помоћ  

     неопходна  за извршавање његових службених задатака;  

l)  прикривање чињеница о начину извршавања службених радњи или употреби силе од другог  

     полицијског службеника који је начином извршења службене радње или употребом силе  

     учинио тежу повреду службене дужности;  

m)   чињење или нечињење које води откривању тајних података;  

n)  самовољно напуштање дужности или мјеста чувања одређеног објекта или лица које може      



      имати штетне посљедице за Полицију;  

о) долазак на посао под утицајем алкохола или наркотика, или њихово   конзумирање у току  

    радног времена;  

p)  спречавање, избјегавање, ометање или на други начин одгађање спровођења интерних или  

     дисциплинских поступака;  

q)  нарушавање јавног реда и мира којим се нарушава углед Полиције, без обзира на вријеме и  

      мјесто догађаја;  

r)  давање нетачних података који утичу на доношење одлука надлежних органа или изазивају  

      друге штетне посљедице;  

s)  неоправдано одсуство с дужности три или четири узастопна дана или најмање пет  дана с  

     прекидима у току једне календарске године; 

t)   злоупотреба боловања;  

u)   употреба силе у супротности са овим законом;  

v)   злоупотреба службеног положаја;  

w)   одбијање извршавања законитих наредби издатих у сврху извршавања службених задатака и  

       дужности;  

x)   учествовање у политичким активностима које нису у складу са службом полицијског  

      службеника, било за вријеме или ван дужности; 

y)  вршење дискриминације при вршењу дужности на основу: расе, боје коже, пола, језика,  

     религије, политичког или другог опредјељења, националног или социјалног поријекла или по  

     било ком другом основу.  

 

 
 

Број: 0-02-022-148/07-1 

Брчко, 5. март 2008. године  

                                                                                    СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ 

 

 


