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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 ПОЛИЦИЈСКИМ СЛУЖБЕНИЦИМА  

БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 

Члан 1 

У Закону о полицијским службеницима Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени 

гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ број 18/20 – пречишћени текст), кроз цијели 

текст Закона, ријечи: „организациона јединица надлежна за унутрашњу контролу“ у 

различитим падежима, замјењују се ријечима: „Јединица за професионалне стандарде“ у 

одговарајућим падежима.  

Члан 2 

Члан 31 мијења се и гласи:  

„Члан 31 

(Аудио и видео снимање на јавном мјесту) 

(1) Полицијски службеник је овлашћен да врши аудио и видео снимање и фотографисање на 

јавном мјесту, с циљем спречавања и откривања кривичних дјела и прекршаја. 

(2) О вршењу аудио и видео снимања и фотографисања из става 1 овог члана Полиција 

обавјештава јавност на јавном мјесту. 

(3) Подаци о снимању воде се у евиденцији о подацима прикупљеним аудио и видео 

снимањем и фотографисањем.“ 

 

 

Члан 3 

Члан 32 мијења се и гласи:  

„Члан 32 

(Снимање поступања) 

С циљем надзора законитости поступања и примјене полицијских овлашћења и анализе 

обављања полицијских послова, Полиција може да врши аудио и видео снимање и 

фотографисање поступања полицијских службеника.” 

 

 

Члан 4 

Члан 37 мијења се и гласи:  

„Члан 37 

(Употреба ватреног оружја према возилима или пловилима) 

Полицијски службеник не употребљава ватрено оружје против возила или пловила у покрету, 

осим ако:  

а) се возило или пловило користи као средство директног напада за наношење повреда 



полицијским службеницима или другим лицима;  

b) је неопходно ради спречавања озбиљних или смртоносних повреда нанесених пуцањем из 

возила или пловила, на полицијске службенике или друга лица.“ 

 

 

Члан 5 

У члану 42 став 1 мијења се и гласи:  

„(1) Полиција води евиденцију:  

a) о лицима лишеним слободе;   

b) о почињеним кривичним дјелима и догађајима, као и лицима оштећеним кривичним 

дјелима и догађајима;   

c) поднесених извјештаја о почињеним кривичним дјелима и извршиоцима кривичних 

дјела; 

d) поднесених захтјева за покретање прекршајног поступка;  

e) о лицима и предметима за којима се трага;  

f) о привремено одузетим предметима;  

g) о провјери идентитета;   

h) лица којима је утврђиван идентитет; 

i) о оперативним изворима информација;    

j) криминалистичко-обавјештајних извјештаја;  

k) „кримоловац“ извјештаја;   

l) о догађајима;  

m) о употреби силе;  

n) напада на полицијске службенике;   

o) притужби грађана;  

p) о интерним поступцима;  

q) искључених возача из саобраћаја;  

r) искључених возила из саобраћаја;  

s) саобраћајних незгода са настрадалим лицима;  

t) саобраћајних незгода са материјалном штетом;  

u) напада на новинаре;   

v) о кривичним дјелима почињеним из мржње;  

w) о кривичним дјелима насиља у породици;  

x) увиђаја и осталих форензичких радњи;  

y) фотодактилоскопски обрађених лица;  

z) дактилоскопираних лица и лешева;  

aa) AFIS Papilon система;  

bb) AFIS Morfhotrak система;   

cc) дактилоскопских вјештачења;  

dd) механоскопских вјештачења;  

ee) позваних лица и узетих изјава;  

ff) приведених лица;  

gg) извршених претресања;   

hh) привремено одузетих опојних средстава;  

ii) привремено одузетог и нађеног оружја, муниције и експлозивних средстава;   

jj) о лицима која користе ванзаводске погодности;    

kk) полиграфисаних лица;  



ll) приступа у IDDEEA бази;  

mm) коришћења средстава за специјалне издатке;   

nn) захтјева судова и тужилаштава;   

oo) поступања по захтјевима других полицијских агенција, органа и установа;  

pp) захтјева Интерпола, Европола и других међународних организација;  

qq) приступа Централној бази података о странцима;   

rr) уношења и изношења докумената или медија из безбједносног подручја за законито 

пресретање телекомуникација;   

ss) улазака у безбједносно подручје за законито пресретање телекомуникација;    

tt) повремених обилазака безбједносног подручја за законито пресретање 

телекомуникација;   

uu)  о унутрашњем надзору над спровођењем процедура законитог пресретања 

телекомуникација;  

vv)  о умножавању докумената или медија са ознаком тајности у вези са законитим 

пресретањем  телекомуникација;  

ww) приступа снимања и мониторинга садржаја законитог пресретања телекомуникација;  

xx) о подацима прикупљеним аудио и видео снимањем и фотографисањем; 

yy)  приступа систему видео-надзора Полиције; 

zz) запослених и персоналних досјеа запослених.“ 

 

Члан 6 

У члану 44 тачка а) мијења се и гласи:  

„а) на радни однос до испуњавања основа за престанак радног односа из члана 142 овог 

закона;”. 

 

Члан 7 

У члану 52 ставу 1 тачка b) мијења се и гласи:  

„b) у чину млађег инспектора – као други ниво приступања за кандидате с најмање 

завршеним првим циклусом високог образовања или VII степеном школске спреме.“ 

 

 

Члан 8  

У члану 57 ставу 2 тачки а), ријечи: „сходно утврђеном степену тајности за радно мјесто“ 

замјењују се ријечима: „у основном безбједносном провјеравању“. 

 

 Члан 9  

У члану 58 став 2 мијења се и гласи:  

„Комисија за избор састављена је од три полицијска службеника са чином најмање вишег 

инспектора, које предлаже шеф Полиције и два државна службеника запослена у органима 

јавне управе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, који имају VII степен стручне спреме 

или завршен први циклус високог образовања, 240 ECTS бодова и три године радног 

искуства, од којих је најмање један дипломирани правник.“  

 

 

Члан 10 

Мијења се назив одјељка А главе III и гласи:  



„Одјељак А. Именовање и разрјешење шефа Полиције, замјеника шефа Полиције и 

помоћника шефа Полиције, регулисање права из радног односа у случају именовања 

полицијског службеника на мандатну позицију у други полицијски орган у БиХ.“  

 

 

Члан 11  

Члан 68 мијења се и гласи:  

„Члан 68 

(Услови за именовање) 

Кандидат за мјесто шефа Полиције, замјеника шефа Полиције и помоћника шефа Полиције 

мора испуњавати услове прописане Законом о Полицији Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине и другим прописима.“  

 

 

Члан 12 

Члан 69 мијења се и гласи:  

„Члан 69 

(Процедура избора и именовања, трајање мандата и разрјешење) 

Поступак и надлежност за избор и именовање шефа Полиције, замјеника шефа Полиције и 

помоћника шефа Полиције, трајање мандата и услови за разрјешење утврђени су Законом о 

Полицији Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.“  

 

 

Члан 13 

У члану 84 ставу 1 тачка c) мијења се и гласи:  

„c) за унапређење из чина млађег инспектора до чина вишег инспектора – четири године у 

сваком чину за полицијске службенике са IV и VI степеном школске спреме и двије године у 

сваком чину за полицијске службенике са VII степеном школске спреме или завршеним 

првим циклусом високог образовања;“. 

 

Члан 14 

Члан 85 став 2 мијења се и гласи:  

„(2) Листа из става 1 тачке а) и листа из става 1 тачке b) овог члана доставља се шефу 

Полиције који одлучује о покретању поступка за унапређење.“  

 

У ставу 5, ријечи: „Прије објављивања слободних радних мјеста из члана 83 става 1 тачке а) 

овог закона, комисија за унапређење“ замјењују се ријечима: „Комисија за унапређење прво“.  

 

 

Члан 15 

У члану 86 став 4 мијења се и гласи:  

„(4) Уколико полицијски службеник који се пријавио за посебно унапређење испуњава 

услове за предлагање за унапређење, Комисија за унапређење не разматра пријаве осталих 

полицијских службеника.“  

 

Члан 16  

У члану 87 ставу 1 број „3“ замјењује се бројем „2“.  

 

 

Члан 17 

У члану 111 став 2 мијења се и гласи:  



„Посебни услови рада су рад:  

a) по ванредном распореду;  

b) у двократној смјени;  

c) у смјенама;  

d) у турнусу; 

e) суботом, недјељом, празницима и осталим слободним данима;  

f) ноћу;  

g) на појединим локацијама.“  

 

Став 5 мијења се и гласи:  

„(5) За послове из ставова 2 и 3 овог члана, полицијски службеник има право компензације у 

слободним сатима и право на дневни и седмични одмор на начин који утврђује шеф 

Полиције.“ 

 

 

Члан 18 

У члану 113 ставу 1 број „18“ замјењује се бројем „20“.  

 

У ставу 2 тачки а) број „18“ замјењује се бројем „20“.  

 

У ставу 2 тачки b) број „20“ замјењује се бројем „21“.  

 

У ставу 4, ријечи: „у два дијела“ замјењују се ријечима: „у више дијелова“, а ријечи: „Други 

дио“ замјењује ријечима: „Преостали дио“.  

 

 

Члан 19 

У члану 118 ставу 1 тачка h) мијења се и гласи:  

„h) понашање супротно Етичком кодексу за полицијске и државне службенике и 

намјештенике Полиције Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, које нарушава углед 

Полиције;“. 

 

 

Члан 20  

 

У члану 119 став 4 мијења се и гласи:  

„(4) Интерни поступак за лакшу повреду службене дужности мора се завршити у року од два 

мјесеца од дана пријаве Јединици за професионалне стандарде, а у сложенијим случајевима 

шеф Полиције на предлог руководиоца Јединице за професионалне стандарде интерни 

поступак може продужити за један мјесец.“ 

 

У ставу 5 ријеч: „два“ замјењује се ријечју: „три“.  

 

 

Члан 21 

У члану 120 став 1 мијења се и гласи:  

„(1) Дисциплинску санкцију за лакшу повреду службене дужности изриче шеф Полиције 

након спроведеног интерног поступка од Јединице за професионалне стандарде или 

Дисциплинска комисија ако се након спроведеног дисциплинског поступка утврди да се ради 

о лакшој, а не тежој повреди службене дужности.“  

 

 



Члан 22 

 

У члану 121 ставу 6 број: „119“ замјењује се бројем: „116“.  

 

 

Члан 23 

У члану 122 став 4 мијења се и гласи:  

„(4) Дисциплинска комисија доноси одлуку о дисциплинској одговорности у року од 180 дана 

од дана пријема захтјева за покретање дисциплинског поступка.“ 

 

 

Члан 24 

У члану 128 ставу 1 ријеч: „пет“ замјењује се ријечју: „три“.  

 

 

Члан 25 

У члану 129 ставу 2 ријечи: „протеклих пет година“ замјењују се ријечима: „протекле три 

године“.  

 

 

Члан 26 

У члану 130 ставови 1 и 2 мијењају се и гласе:  

„(1) Интерни поступак за лакшу повреду службене дужности и доношење одлуке шефа 

Полиције морају бити окончани у року од 120 дана од дана пријаве повреде Јединици за 

професионалне стандарде, с тим што шеф Полиције у року од тридесет (30) дана од окончања 

интерног поступка доноси одлуку о одговорности и санкцији. 

 

(2) За тежу повреду службене дужности интерни поступак и првостепени дисциплински 

поступак морају бити окончани у року од тринаест (13) мјесеци од дана пријаве повреде 

Јединици за професионалне стандарде.“ 

 

 

Члан 27 

У члану 131 став 1 мијења се и гласи:  

„(1) Покретање и вођење поступка због лакше повреде службене дужности застаријева у року 

од шест мјесеци од дана сазнања за извршену повреду службене дужности, а најдуже у року 

од годину дана од дана извршења повреде, осим у случају када Дисциплинска комисија након 

спроведеног дисциплинског поступка утврди да је полицијски службеник починио лакшу 

повреду службене дужности.“ 

 

Став 2 мијења се и гласи:  

„(2) Покретање и вођење поступка због теже повреде службене дужности, као и када 

Дисциплинска комисија утврди да се ради о лакшој повреди службене дужности, застаријева 

у року од годину дана од дана сазнања за извршену повреду, а најдуже у року од двије године 

од дана извршења повреде.“ 

 

Иза става 5 додаје се нови став 6 који гласи:  

„(6) Покретање и вођење поступка за тежу повреду службене дужности која има обиљежја 

корупције, застаријева у року од четири године од дана извршења повреде.“  

 

 



Члан 28 

У члану 138 ставови 1 и 2 мијењају се и гласе:  

„(1) Полицијски службеник током суспензије из Полиције има право на накнаду плате у 

износу од 70% од своје основне плате остварене у мјесецу који је претходио суспензији, 

увећану за пуни износ додатка на основну плату по основу радног стажа.  

(2) Полицијски службеник током суспензије из Полиције, у посебним случајевима када има 

породицу коју издржава има право на накнаду плате у износу од 85% од своје основне плате 

остварене у мјесецу који је претходио суспензији, увећану за пуни износ додатка на основну 

плату по основу радног стажа.“ 
 

 

Члан 29 

У члану 142 ставу 1 тачка е) мијења се и гласи:  

„е) када наврши четрдесет (40) година пензијског стажа, без обзира на године живота или 

шездесет пет (65) година живота и најмање петнаест (15) година стажа осигурања, с тим да се 

посебан стаж у двоструком трајању, као и период од 18. септембра 1991. године до 19. јуна 

1996. године са ефективним трајањем, рачуна само на захтјев и уз писану сагласност 

полицијског службеника;“. 

 

 

Члан 30 

(Ступање на снагу) 

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

дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

 

 

Број: 01-02-527/23 

Брчко, 8. фебруара 2023. године 

              

      

                                                                                                             ПРЕДСЈЕДНК  

                                                                                        СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

                                                                                                     Мр сц. Синиша Милић 


