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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 74. редовној сједници
одржаној 21. априла 2014. године, усваја

ЗАКОН
О 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 БиХ“, бројеви 41/07, 4/08, 36/09, 60/10 и 37/14), у
члану 146 иза става 5 додају се нови ставови 6, 7 и 8 који гласе:

„(6) Чланови Полицијског одбора имају замјенике који се предлажу, именују,
разрјешавају и испуњавају исте услове као и чланови Полицијског одбора.

(7) Замјеници чланова Полицијског одбора имају сва права и обавезе као и
чланови Полицијског одбора.

(8) Замјеници чланова Полицијског одбора замјењују чланове Полицијског
одбора у случајевима њиховог изузећа или спријечености да учествују у раду
Полицијског одбора.“

Члан 2
Иза члана 146 додају се нови чланови 146а и 146b који гласе:

„Члан 146а
(Технички секретар Полицијског одбора)

Полицијски одбор има техничког секретара, којег именује шеф Полиције из
реда запослених у Полицији ради пружања административне подршке у раду
Полицијског одбора.

„Члан 146b
(Рад Полицијског одбора ван радног времена)

(1) Полицијски одбор ради ван радног времена.
(2) Чланови, замјеници чланова и технички секретар Полицијског одбора за

рад ван радног времена у Полицијском одбору имају право на мјесечну новчану
накнаду у износу од по 20% од просјечне бруто плате запослених у органима јавне
управе Брчко дистрикта БиХ.

(3) Одлуку о одобравању исплате накнаде из става 2 овог члана доноси
градоначелник на предлог шефа Полиције.“



Члан 3
Иза члана 158b додаје се нови члан 158c који гласи:

„Члан 158c
(Усклађивање)

Пословник о раду Полицијског одбора ускладиће се са одредбама овог закона
у року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог закона.“

Члан 4
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном

гласнику Брчко дистрикта БиХ.
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