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BOSNA I HERCEGOVINA 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ 

SKUPŠTINA 

BRČKO DISTRIKTA BiH  

СКУПШТИНА 

БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
 

Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516           Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215-516
 

 

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени 

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

Брчко дистрикта БиХ, на 4. редовној сједници одржаној 10 марта 2021. 

године, усваја 
 

 

ЗАКОН 

О СУДСКОЈ ПОЛИЦИЈИ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

 

ДИО ПРВИ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1 

(Предмет Закона) 

 

 Овим законом уређују се надлежност, организација, дјелокруг рада и овлашћења 

Судске полиције Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Судска 

полиција), дужности и права, посебне дужности и права из радног односа, 

дисциплинска и материјална одговорност, чинови, оцјена рада и унапређивање 

службеника Судске полиције и друга питања од значаја за организацију и рад Судске 

полиције. 

 

Члан 2 

(Значење израза) 

 

(1) Правосудне институције у смислу овог закона су Основни суд Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине и Апелациони суд Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине. 

 

(2) Носилац правосудне функције у смислу овог закона је судија у правосудним 

институцијама у Брчко дистрикту БиХ. 

 

(3) Судска полиција је самостални полицијски орган, успостављен у оквиру 

Правосудне комисије, основан ради предузимања радњи којим се обезбјеђује успјешно 

вођење одговарајућег судског поступка и стварања безбједносних услова за рад 

правосудних институција у Брчко дистрикту БиХ. 
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(4) Службеник Судске полиције у смислу овог закона је радник Судске полиције 

који је овлашћен да примјењује овлашћења прописана овим законом и поступа као 

овлашћено службено лице према Закону о кривичном поступку Брчко дистрикта БиХ и 

другим законима. 

 

(5) Изрази који се користе у овом закону, који имају родно значење, без обзира 

јесу ли коришћени у мушком или женском роду, односе се једнако и на мушки и 

женски род, осим ако контекст не захтијева другачије. 

 

(6) Изрази који се користе у овом закону, који су наведени у једнини или 

множини односе се једнако и на једнину и множину, осим ако контекст не захтијева 

другачије. 

 

Члан 3 

(Правни основ за рад) 

 

Судска полиција у оквиру своје надлежности врши послове на основу Закона о 

кривичном поступку Брчко дистрикта БиХ, Кривичног закона Брчко дистрикта БиХ, 

Закона о извршењу кривичних санкција Брчко дистрикта БиХ, Закона о судовима Брчко 

дистрикта БиХ и других прописа донесених на основу закона, те правила која доноси 

Правосудна комисија Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 

Правосудна комисија) у складу са законом. 

 

 

Члан 4 

(Запослени у Судској полицији) 

 

 Запошљавање у Судској полицији Брчко дистрикта БиХ врши се на основу 

професионалних способности и одражава састав становништва. 

 

 

Члан 5 

(Обавјештавање јавности) 

 

Судска полиција обавјештава јавност о активностима из дјелокруга рада Судске 

полиције, када је то у интересу јавности или Судске полиције. 

 

 

Члан 6 

(Достављање извјештаја и података) 

 

(1) Судска полиција подноси мјесечни, полугодишњи и годишњи извјештај о 

раду Правосудној комисији. 

 

(2) Годишњи извјештај о раду Судске полиције саставни је дио информације о 

раду Правосудне комисије коју разматра Скупштина Брчко дистрикта БиХ. 
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Члан 7 

(Споразум о пружању помоћи и међусобној сарадњи) 

 

(1) Предсједник Правосудне комисије на захтјев главног тужиоца Брчко 

дистрикта БиХ и директора Канцеларије за правну помоћ Брчко дистрикта БиХ склапа 

посебни споразум о пружању помоћи Судске полиције Тужилаштву и Канцеларији за 

правну помоћ Брчко дистрикта БиХ. 

 

(2) Судска полиција Брчко дистрикта БиХ може склапати споразуме са Судском 

полицијом Федерације БиХ и Судском полицијом Републике Српске ради међусобне 

сарадње, уз сагласност Правосудне комисије. 

 

 

 

ДРУГИ ДИО – ОРГАНИЗАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ, РУКОВОЂЕЊЕ И СРЕДСТВА ЗА 

РАД 

 

Члан 8 

(Надлежности Правосудне комисије) 

 

У односу на Судску полицију Правосудна комисија има сљедеће 

надлежности: 

a) именује и разрјешава командира, замјеника командира и службенике 

Судске полиције; 

b) у складу са законом одлучује о правима и обавезама из радних односа за 

све запослене у Судској полицији; 

c) доноси правилнике, упутства, процедуре, инструкције и остале 

подзаконске акте из надлежности Судске полиције; 

d) планира и обезбјеђује средства неопходна за рад и функционисање 

Судске полиције; 

e) врши и друге послове ради ефикасног рада Судске полиције у складу са 

законима и подзаконским актима. 

 

 

Члан 9 

(Надлежности предсједника Правосудне комисије) 

 

 У односу на Судску полицију предсједник Правосудне комисије има сљедеће 

надлежности: 

a) одговоран је за управљање Судском полицијом; 

b) надзире и усмјерава рад Судске полиције; 

c) у складу са законом одлучује о правима и обавезама из радних односа за 

све запослене у Судској полицији; 

d) врши и друге послове у складу са законима и подзаконским актима. 
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Члан 10 

(Надлежности командира Судске полиције) 

 

 Командир Судске полиције има сљедеће надлежности: 

a) руководи Судском полицијом и за свој рад је одговоран предсједнику 

Правосудне комисије; 

b) иницира Правосудној комисији предлагање закона везаних за рад Судске 

полиције; 

c) припрема и Правосудној комисији предлаже доношење подзаконских 

прописа везаних за рад Судске полиције; 

d) у складу са законом одлучује о правима и обавезама из радних односа за 

све запослене у Судској полицији; 

e) сарађује с правосудним институцијама и другим организацијама у 

питањима из надлежности Судске полиције; 

f) редовно извјештава предсједника Правосудне комисије о раду и 

предузетим активностима Судске полиције; 

g) врши и друге послове прописане овим законом и правилником о 

унутрашњој организацији и систематизацији Судске полиције. 

 

 

Члан 11 

(Замјеник командира Судске полиције) 

 

 Замјеник командира Судске полиције помаже командиру Судске полиције, 

замјењује га у његовом одсуству и за свој рад одговоран је командиру Судске полиције. 

 

 

Члан 12 

(Услови за именовање командира) 

 

(1) За командира Судске полиције може бити именовано лице које има високу 

школску спрему или завршен први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS 

бодова и најмање седам година руководног радног искуства у полицијским агенцијама 

на истим или сличним пословима. 

 

(2) Поред услова наведених у ставу 1 овог члана за командира Судске полиције 

може бити именовано лице које испуњава и остале опште услове за пријем у државну 

службу и посебне услове прописане правилником о унутрашњој организацији и 

систематизацији у Судској полицији. 

 

 

Члан 13 

(Услови за именовање замјеника командира) 

 

(1) За замјеника командира Судске полиције може бити именовано лице које има 

високу школску спрему или завршен први циклус студија са остварених најмање 240 
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ECTS бодова и најмање пет (5) година руководног радног искуства у полицијским 

агенцијама на истим или сличним пословима или десет (10) година радног искуства у 

полицијским агенцијама. 

 

(2) Поред услова наведених у ставу 1 овог члана за замјеника командира Судске 

полиције може бити именовано лице које испуњава и остале опште услове за пријем у 

државну службу и посебне услове прописане правилником о унутрашњој организацији 

и систематизацији у Судској полицији. 

 

 

Члан 14 

(Број запослених и унутрашња организација) 

 

(1) Правосудна комисија на предлог предсједника Правосудне комисије одређује 

укупан број службеника Судске полиције. 

 

 (2) Унутрашња организација Судске полиције уређује се правилником о 

унутрашњој организацији и систематизацији Судске полиције који доноси Правосудна 

комисија на предлог командира. 

 

Члан 15 

(Средства за рад) 

 

 Средства за рад Судске полиције обезбјеђују се у оквиру буџета Правосудне 

комисије. 

 

 

 

ДИО ТРЕЋИ – НАДЛЕЖНОСТИ И ИЗВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА 

 

Члан 16 

(Надлежности Судске полиције) 

 

(1) Судска полиција надлежна је за обављање сљедећих послова: 

a) прикупљање информација; 

b) довођење осумњичених, оптужених лица, свједока и вјештака; 

c) лишење слободе осуђених лица и лица којимa је одређена мјера притвора; 

d) спровођење лица лишених слободе; 

e) задржавање лица лишених слободе; 

f) спровођење судских одлука; 

g) физичко обезбјеђење носилаца правосудних функција, запослених у 

правосудним институцијама и других лица док се налазе у просторијама 

правосудних институција; 

h) физичка и техничка заштита објеката и имовине правосудних институција и 

Судске полиције; 
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i) одржавање реда у судницама и другим просторијама или просторима којим 

се обезбјеђује успјешно вођење одговарајућег поступка; 

j) извршавање других налога правосудних институција којимa се обезбјеђује 

успјешно вођење одговарајућег поступка. 

 

(2) Судска полиција послове из става 1 овог члана обавља на територији Брчко 

дистрикта БиХ. 

 

(3) Изузетно од става 2 овог члана Судска полиција послове из става 1 овог 

члана може обављати и на територији Републике Српске и Федерације Босне и 

Херцеговине у случајевима када је за окончање започете активности неопходно 

поступање ван територије Брчко дистрикта БиХ. 

 

(4) Судска полиција послове из става 1 овог члана може обављати и ван 

територије Брчко дистрикта БиХ у случајевима када Судска полиција поступа по 

наредбама или замолницама издатим сходно одредбама закона о међусобном пружању 

правне помоћи у кривичним стварима и другим позитивним прописима који уређују 

наведену област. 

 

(5) Судска полиција, у оквиру својих надлежности и овлашћења приликом 

извршења послова и задатака, непосредно сарађује с Полицијом Брчко дистрикта БиХ, 

у складу са законом. Обавезна непосредна сарадња из става 1 овог члана подразумијева 

и предузимање мјера овлашћених службених лица Полиције Брчко дистрикта БиХ, 

којима се обезбјеђује несметано обављање послова из надлежности Судске полиције. 

 

 

Члан 17 

(Прикупљање информација) 

 

(1) Судска полиција у складу с писменом наредбом правосудне институције за 

прикупљање информација може да врши прикупљање информација потребних за 

успјешно вођење одговарајућег поступка. 

 

(2) Судска полиција може да врши прикупљање информација ради реализације 

писмених наредби правосудних институција. 

 

(3) Судска полиција може да врши прикупљање информација и без посебне 

писмене наредбе правосудне институције, уколико се ради о информацијама потребним 

за извршење послова из члана 16 става 1 тачака g) и h) овог закона. 

 

 

Члан 18 

(Довођење) 

 

(1) Ради обезбјеђења присуства и успјешног вођења одговарајућег поступка 

Судска полиција поступа по писменим наредбама правосудних институција за 
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довођење осумњичених и оптужених лица, свједока и вјештака, у складу с посебним 

законом. 

 

(2) Уколико лице према коме се извршава довођење из става 1 овог члана 

показује знакове тешке болести или обољења или је високог стадијума трудноће, а 

чијим би се довођењем животно угрозило, Судска полиција ће без одлагања 

обавијестити поступајућег носиоца правосудне функције и затражити упутство за 

извршавање наредбе. 

 

Члан 19 

(Довођење малољетних лица) 

 

(1) Судска полиција приликом поступања по наредбама за довођење малољетних 

лица поступа у складу са одредбама Закона о заштити и поступању са дјецом и 

малољетницима у кривичном поступку. 

 

(2) Довођење малољетног лица врши се у пратњи родитеља или старатеља. 

 

(3) Изузетно од става 2 овог члана, ако родитељ или старатељ одбија или из 

других разлога није у могућности да буде у пратњи малољетног лица или је исти 

непознат, малољетно лице ће се довести без њиховог присуства, о чему ће се без 

одлагања обавијестити поступајући носилац правосудне функције. 

 

 

Члан 20 

(Лишење слободе) 

 

(1) Судска полиција у складу с писменом наредбом суда врши послове лишења 

слободе лица која се нису добровољно јавила на издржавање казне затвора и лица 

којима је одређена мјера притвора. 

 

(2) Лице лишено слободе мора се на матерњем језику или језику који разумије 

одмах обавијестити о разлозима лишења слободе те има право да његова породица, 

конзуларни службеник стране државе чији је држављанин или друго лице које оно 

одреди буде обавијештено о његовом лишењу слободе. 

 

(3) Уколико лице према коме се извршава наредба за лишење слободе из става 1 

овог члана показује знакове тешке болести или обољења или је високог стадијума 

трудноће, а чијим би се лишењем слободе животно угрозило, Судска полиција ће без 

одлагања обавијестити поступајућег носиоца правосудне функције и затражити 

упутство за извршавање наредбе. 
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Члан 21 

(Мјесто довођења и лишења слободе) 

 

Довођење и лишење слободе лица из чланова 18, 19 и 20 овог закона може се 

вршити из мјеста пребивалишта или боравишта лица, из установа или другог мјеста 

гдје се лице налази. 

 

Члан 22 

(Спровођење лица лишених слободе) 

 

(1) Судска полиција спровођење лица лишених слободе предузима у складу с 

писменом наредбом суда. 

 

(2) Под спровођењем лица лишених слободе у смислу става 1 овог члана 

подразумијева се премјештање притвореног лица из једне у другу установу, 

премјештање притвореника у установу за издржавање казне затвора или у установу за 

издржавање мјере обавезног лијечења, спровођење лица која су у складу с наредбама 

судова о расписаним потјерницама лишена слободе од стране других полицијских 

агенција и друга спровођења притворених лица која су везана за процесне радње у 

одговарајућем поступку. 

 

Члан 23 

(Поступање са лицима лишеним слободе и која се доводе) 

 

Службеници Судске полиције одговорни су за безбједност лица лишених 

слободе и лица која се доводе те су дужни да спријече евентуални покушај њиховог 

бјекства, онемогуће контакт са другим лицима и онемогуће друге радње које би 

угрозиле безбједност лица или проузроковале штетне посљедице за поступак. 

 

 

Члан 24 

(Задржавање лица лишених слободе) 

 

(1) Судска полиција поступа по писменим наредбама правосудних институција 

за задржавање лица лишених слободе у смислу права на задржавање које је за 

правосудне институције утврђено одредбама Закона о кривичном поступку. 

 

(2) У спровођењу послова из става 1 овог члана Судска полиција предузима 

мјере физичког и техничког обезбјеђења лица лишеног слободе коме је одређена мјера 

задржавања, те обезбјеђује његово присуство током саслушања. 

 

(3) Примопредаја лица лишеног слободе које се задржава, сходно писменој 

наредби носиоца правосудне функције, извршиће се између овлашћених службених 

лица која су лице лишила слободе и службеника Судске полиције. 
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(4) Правосудна институција која издаје наредбу за задржавање обавезна је да 

обезбиједи услове потребне за спровођење мјере задржавања, што поред осталог 

подразумијева просторије за задржавање са другом инфраструктуром, исхрану за 

задржано лице у току задржавања и друге потребне услове. 

 

(5) Изузетно од става 1 овог члана Судска полиција може да задржи лице које се 

доводи, а није лишено слободе, у смислу одредбе чланова 19 и 20 овог закона и без 

посебне наредбе правосудне институције за задржавање, с тим да задржавање овог лица 

може трајати најдуже 24 сата прије термина заказаног саслушања или суђења, односно 

прије предаје доведеног лица носиоцу правосудне функције који је издао наредбу за 

довођење. 

 

(6) Лице које се задржава у смислу става 5 овог члана има право да његова 

породица, конзуларни службеник стране државе чији је држављанин или друго лице 

које оно одреди буду обавијештени о његовом задржавању. 

 

 

Члан 25 

(Спровођење судских одлука) 

 

(1) Судска полиција у складу с писменом наредбом суда пружа помоћ у 

спровођењу судских одлука, којом приликом ствара потребне безбједносне услове за 

несметано спровођење судске одлуке и безбједност учесника у поступку извршења. 

 

(2) У наредби суда којом се тражи помоћ Судске полиције за спровођење 

судских одлука обавезно се наводе безбједносни и други разлози због којих се помоћ 

тражи. 

 

(3) Безбједносну процјену и неопходне мјере и радње потребне за несметано 

спровођење судске одлуке, односно сваког конкретног задатка спроводи Судска 

полиција. 

 

(4) У складу с безбједносном процјеном Судска полиција може суду да 

предложи и предузимање других мјера и радњи које ће на основу налога суда извршити 

надлежни органи. 

 

Члан 26 

(Физичка и техничка заштита објеката и имовине) 

 

(1) Судска полиција врши физичку и техничку заштиту објеката и имовине коју 

користе правосудне институције и Судска полиција. 

 

(2) Послови из става 1 овог члана подразумијевају обавезу Судске полиције на 

предузимање потребних мјера за заштиту и безбједност објеката, лица која се налазе у 

објекту, праћење и контролу стања уласка, кретања и изласка из зграде, контролу рада 

портирско-чуварске службе посебно у току ноћи, те предузимање других потребних 
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мјера за безбједност објеката посебно у односу на спречавање експлозије, напада на 

објекат и других видова угрожавања безбједности. 

 

(3) Судска полиција у обављању послова из става 1 овог члана може забранити 

уношење предмета погодних за угрожавање безбједности објекта као и лица која се 

налазе у објекту, те предмета погодних за ометање рада носилаца правосудне функције 

и правосудне институције. 

 

Члан 27 

(Степен и врсте заштите) 

 

На основу безбједносне процјене Судска полиција одређује степен и врсту 

заштите, сачињава планове обезбјеђења, те предузима неопходне мјере и радње ради 

адекватног осигурања објеката који се обезбјеђују или предузимање потребних мјера и 

радњи предлаже руководиоцу правосудне институције. 

 

 

Члан 28 

(Безбједност у судницама и другим просторијама или просторима) 

 

(1) Судска полиција брине о безбједности у судници и другим просторијама или 

просторима гдје се одржавају рочишта и саслушања или се обезбјеђује успјешност 

вођења одговарајућег поступка, којом приликом предузима превентивне и репресивне 

мјере ради стварања безбједног амбијента за одржавање суђења, саслушања или друге 

радње. 

 

(2) Судска полиција по одлуци носиоца правосудне функције или судског 

извршиоца може да одстрани сва лица која ометају рад суда или спровођење процесне 

радње. 

 

(3) Судска полиција у обављању послова из става 1 овог члана може да забрани 

уношење предмета погодних за угрожавање безбједности лица која се налазе у судници 

и другим просторијама или просторима из става 1 овог члана, те предмета погодних за 

ометање рада носилаца правосудне функције и правосудне институције. 

 

 

Члан 29 

(Извршавање других наредби правосудних институција) 

 

Судска полиција извршава и друге наредбе издате од стране носиоца 

правосудних функција којим се обезбјеђује успјешно вођење одговарајућег поступка. 
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Члан 30 

(Прописи о вршењу послова и примјени овлашћења) 

 

Начин поступања, тактика, методика и друга питања од значаја за извршење 

послова из надлежности Судске полиције уредиће се прописом о начину вршења 

послова и примјени овлашћења Судске полиције, који на предлог командира Судске 

полиције доноси Правосудна комисија. 

 

 

 

ДИО ЧЕТВРТИ – ОВЛАШЋЕЊА И ПРИМЈЕНА ОВЛАШЋЕЊА 

 

Члан 31 

(Овлашћења службеника Судске полиције) 

 

(1) Поред дужности и овлашћења прописаних Законом о кривичном поступку и 

другим процесним законима, ради извршења послова из члана 16 овог закона, 

службеник Судске полиције има сљедећа овлашћења: 

а) провјера и утврђивање идентитета лица; 

b) обављање разговора; 

c) издавање упозорења и наредби; 

d) привођење; 

е) привремено ограничење слободе кретања; 

f) потрага за лицима и стварима; 

g) привремено одузимање предмета; 

h) привремено коришћење туђих возила и комуникационих средстава; 

i) улазак у туђи стан и друге просторије; 

ј) претрес лица, стана и других просторија, ствари и превозних средстава; 

k) преглед лица, стана и других просторија, ствари и превозних средстава; 

l) употреба средстава принуде; 

m) аудио и видео снимање на јавним мјестима; 

n) обрада личних података и вођење евиденција; 

о) поступање с тајним подацима и вођење евиденција. 

 

 

Члан 32 

(Обавеза идентификације) 

 

(1) Службеник Судске полиције, при извршењу послова из надлежности Судске 

полиције, у свакој комуникацији са другим лицима дужан је да се представи као 

службеник Судске полиције. 

 

(2) У изузетним случајевима, када идентификација из става 1 овог члана може да 

угрози безбједност службеника Судске полиције или другог лица, или доведе у питање 

постизање законитог циља који оправдава примјену овлашћења, службеник Судске 

полиције може се идентификовати на други начин или одгодити идентификацију. 
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(3) Када околности из става 2 овог члана престану, службеник Судске полиције 

идентификује се на начин из става 1 овог члана. 

 

 

Члан 33 

(Прикладност и пропорционалност примјене овлашћења) 

 

(1) Примјена овлашћења мора бити прикладна и пропорционална потреби ради 

које се предузима. 

 

(2) Овлашћења се примјењују средствима којима се може постићи законити циљ 

с најмање штетних посљедица и у најкраћем времену. 

 

 

Члан 34 

(Одлуке и наредбе за примјену овлашћења) 

 

(1) Службеник Судске полиције примјењује овлашћења према властитој одлуци 

у складу са законом, као и на основу наредбе надређеног службеника или надлежног 

органа. 

 

(2) Службеник Судске полиције неће извршити наредбу уколико би тиме учинио 

кривично дјело прописано кривичним законодавством у Босни и Херцеговини. 

 

(3) Службеник Судске полиције ће у случају из става 2 овог члана, одмах 

поднијети извјештај о неизвршењу наредбе свом непосредно надређеном службенику, 

односно вишем надређеном службенику уколико је наредба издата од непосредно 

надређеног службеника Судске полиције. 

 

(4) Уколико наредба буде поновљена без обзира на извјештај о неизвршењу, 

службеник Судске полиције свој извјештај доставља предсједнику Правосудне 

комисије. 

 

Члан 35 

(Утврђивање и провјера идентитета лица) 

 

(1) Службеник Судске полиције у обављању послова из члана 16 овог закона 

овлашћен је да изврши провјеру и утврђивање идентитета лица. 

 

(2) Службеник Судске полиције упознаће лице са разлозима због којих је 

потребно утврђивање или провјера његовог идентитета. 
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Члан 36 

(Начини утврђивања и провјере идентитета) 

 

(1) Службеник Судске полиције утврђивање идентитета лица врши увидом у 

његову личну исказницу или другу јавну исправу која садржи фотографију. 

 

(2) Утврђивање идентитета може се извршити и на основу изјаве другог лица 

чији је идентитет утврђен на начин описан у ставу 1 овог члана или путем 

расположивих евиденција или код надлежне институције. 

 

(3) Уколико службеник Судске полиције није у могућности да утврди идентитет 

лица на начин из ставова 1 и 2 овог члана или уколико постоји сумња у вјеродостојност 

исправе, службеник Судске полиције ће утврђивање идентитета захтијевати од 

Полиције Брчко дистрикта БиХ. 

 

Члан 37 

(Обављање разговора) 

 

(1) Службеник Судске полиције у обављању послова из члана 16 овог закона 

може обављати разговоре са другим лицима. 

 

(2) Обављање разговора из става 1 овог члана може да се спроводи кроз 

активности Судске полиције на терену или у просторијама Судске полиције у које се 

може позвати одређено лице. 

 

(3) Уколико се обављање започетог разговора на терену не може окончати на 

безбједан и ефикасан начин, службеник Судске полиције је овлашћен да лице позове 

усмено при чему је дужан да му саопшти разлог позивања. 

 

(4) Позивање из става 2 овог члана подразумијева писмено позивање, а 

обављање разговора може се вршити у времену између 06.00 часова и 21.00 часа и не 

може трајати дуже од шест сати. 

 

(5) Изузетно, уколико постоји хитна потреба за обављањем разговора из става 1 

овог члана, службеник Судске полиције је овлашћен да лице позове усмено при чему је 

дужан да му саопшти разлог позивања. 

 

Члан 38 

(Издавање упозорења и наредби) 

 

(1) Службеник Судске полиције упозориће лице које својим понашањем, 

дјеловањем или пропуштањем може да угрози извршење послова из члана 16 овог 

закона. 

 

(2) Службеник Судске полиције у обављању послова из члана 16 овог закона 

може издавати наредбе правним и физичким лицима. 
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(3) Упозорења и наредбе издају се усменим или писменим путем или на други 

одговарајући начин (оптичким или звучним сигналима, руком итд.). 

 

 

Члан 39 

(Привођење) 

 

(1) Службеник Судске полиције може у службене просторије привести: 

а) лице које нарушава ред и мир у згради правосудне институције или у зони 

објекта који се обезбјеђује; 

b) лице које пријети, напада или омета рад носиоца правосудне функције, других 

радника правосудних институција или службеника Судске полиције у извршењу 

конкретних послова и задатака; 

c) лице чији је идентитет потребно утврдити када нема другог начина; 

d) лице које се не одазове на позив из члана 37 ставова 4 и 5 овог закона. 

 

(2) У складу с процјеном Судске полиције, лица из става 1 тачака а), b) и c) овог 

члана могу бити предата надлежном органу, ради предузимања мјера и радњи из 

њихове надлежности. 

 

(3) Привођење из става 1 овог члана може трајати онолико дуго колико је 

потребно за извршење службеног задатка, а најдуже шест сати. 

 

 

Члан 40 

(Привремено ограничење кретања) 

 

(1) Службеник Судске полиције може привремено ограничити кретање лица на 

одређеном простору или у одређеном објекту када је то потребно како би се 

обезбиједило извршење послова из члана 16 овог закона. 

 

(2) Привремено ограничење кретања из става 1 овог члана, може трајати онолико 

дуго колико је потребно за реализацију наредбе и не може се наставити након 

постизања циља због којег је било примијењено. 

 

 

Члан 41 

(Потрага за лицима и стварима) 

 

(1) Службеник Судске полиције овлашћен је да спроводи мјере потраге за 

лицима приликом поступања по наредбама из чланова 18, 19 и 20 овог закона. 

 

(2) Мјере потраге за стварима службеник Судске полиције предузима у складу с 

писменом наредбом суда. 

 



15 

 

(3) Мјере потраге у смислу ставова 1 и 2 овог члана подразумијевају спровођење 

безбједносно-тактичких радњи, као што су претрага, преглед одређених зграда и 

просторија, засједа, рација, дјелимична или потпуна блокада саобраћаја и другог 

простора. 

 

Члан 42 

(Привремено одузимање предмета) 

 

(1) Службеник Судске полиције овлашћен је да привремено одузме предмете 

који су у посједу лица према којим се предузимају мјере и радње у смислу одредаба 

овог закона, предмете који су у посједу других лица која ометају или могу ометати 

извршење службене радње, као и предмете које може употријебити за самоозљеђивање, 

бијег, напад на лица или имовину која се обезбјеђује или напад на службеника Судске 

полиције. 

 

(2) Службеник Судске полиције дужан је да изда потврду о привременом 

одузимању предмета. 

 

(3) Зависно од конкретних мјера предузетих у спровођењу послова, предмети из 

става 1 овог члана биће предати на даље поступање надлежној правосудној 

институцији, надлежном полицијском или другом органу, надлежној казнено-поправној 

установи или ће се по завршетку службене радње вратити лицу од кога су одузети, 

уколико није другачије одређено законом или одлуком правосудне институције. 

 

 

Члан 43 

(Привремено коришћење туђих возила или комуникационих средстава) 

 

(1) Службеник Судске полиције овлашћен је да привремено користи туђа возила 

или комуникациона средства ради обезбјеђења извршења започетих послова из члана 

16 овог закона чије је извршење неодложно из безбједносних разлога, а због 

немогућности тренутног коришћења расположивих средстава Судске полиције. 

 

(2) Службеник Судске полиције туђа возила и комуникациона средства може 

користити до престанка разлога из става 1 овог члана. 

 

(3) О коришћењу туђег возила и комуникационих средстава службеник Судске 

полиције ће одмах по стицању услова да обавијести непосредног руководиоца, а 

власнику или кориснику возила или комуникационог средства из става 1 овог члана 

изда потврду. 

 

(4) Власник или корисник возила или комуникационог средства из става 1 овог 

члана има право на накнаду трошкова, односно штете причињене употребом његове 

имовине. 
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(5) Пропис о поступку утврђивања и висини накнаде трошкова или штете из 

става 4 овог члана доноси Правосудна комисија. 

 

 

Члан 44 

(Улазак у стан и друге просторије без посебне наредбе) 

 

(1) Службеник Судске полиције при извршењу послова довођења или лишења 

слободе осумњиченог, оптуженог или осуђеног лица може ући у стан или друге 

просторије без посебне наредбе и без свједока и претражити стан или друге просторије, 

ако се то лице налази у стану или другим просторијама.  

 

(2) У случају из става 1 овог члана сачиниће се потврда у којој ће се назначити 

разлог и вријеме улажења у стан или другу просторију. 

 

(3) У случају кад се при извршењу послова из става 1 овог члана у стану или 

другим просторијама не затекне власник или корисник стана или друге просторије, 

службеник Судске полиције је дужан да сачини записник те предузме мјере за 

обезбјеђење стана или друге просторије од неовлашћеног уласка трећих лица. 

 

(4) О радњама и поступцима из става 1 овог члана Судска полиција ће 

обавијестити носиоца правосудне функције који је издао наредбу за принудно 

довођење или лишење слободе. 

 

 

Члан 45 

(Претрес лица, стана и других просторија, ствари и превозних средстава) 

 

(1) Судска полиција у складу са наредбом суда може да врши претресање лица, 

стана, других просторија, превозних средстава и покретних ствари. 

 

(2) Претресање из става 1 овог члана спроводи се са циљем безбједног и 

несметаног извршења послова из члана 16 овог закона. 

 

(3) Претресање из ставова 1 и 2 овог члана спроводи се на начин прописан 

одредбама Закона о кривичном поступку Брчко дистрикта БиХ. 

 

(4) Изузетно од става 1 овог члана Судска полиција претресање лица, стана, 

других просторија, превозних средстава и покретних ствари може да врши и без 

наредбе суда, само у случајевима и на начин прописан одредбама Закона о кривичном 

поступку Брчко дистрикта БиХ. 
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Члан 46 

(Преглед лица, ствари и превозних средстава) 

 

(1) Службеник Судске полиције овлашћен је да изврши преглед лица, ствари 

које лице носи са собом и превозних средстава када је то неопходно ради извршења 

послова из члана 16 овог закона, с циљем проналаска предмета који би могли бити 

искоришћени за самоозљеђивање, бијег, напад на лица и имовину која се обезбјеђује, 

напад на службеника Судске полиције или ометање спровођења одговарајућег 

поступка. 

 

(2) Преглед лица у сврху из става 1 овог члана обухвата увид у садржај његове 

одјеће и обуће. 

 

(3) Преглед ствари које лице носи са собом обухвата преглед ствари које су код 

лица или у његовој непосредној близини. 

 

(4) Преглед превозних средстава обухвата преглед свих отворених и затворених 

простора превозног средства и предмета који се у њима превозе. 

 

(5) Приликом прегледа из става 1 овог члана службеник Судске полиције 

овлашћен је да користи техничка помагала. 

 

(6) Преглед лица из става 1 овог члана обавља лице истог пола. 

 

 

Члан 47 

(Врста средства принуде) 

 

Службеник Судске полиције у обављању послова из надлежности Судске 

полиције може да употријеби средства принуде и то: 

а) физичку снагу; 

b) службену палицу; 

c) средства за везивање; 

d) средства за привремено онеспособљавање; 

е) хемијска средства за привремено онеспособљавање лица; 

f) ватрено оружје. 

 

Члан 48 

(Принципи употребе средстава принуде) 

 

(1) Службеник Судске полиције, прије употребе средстава принуде, дужан је да 

изда наређење и упозорење лицу према коме употребљава средства принуде, осим ако 

би то угрозило безбједност службеника Судске полиције или другог лица, или то не би 

било сврсисходно у конкретним околностима. 
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(2) Под наређењем и упозорењем за употребу средстава принуде из става 1 овог 

члана подразумијева се вербално упозорење (јасно и гласно изговарање наредбе и 

упозорења), као и визуелно упозорење (стављање средства принуде у положај за 

употребу, вађење оружја из футроле, репетирање и сл.), односно предузимања радњи 

које претходе употреби средстава принуде. 

 

(3) Службенику Судске полиције није дозвољено да испаљује метак упозорења. 

 

 

Члан 49 

(Услови за употребу ватреног оружја) 

 

У извршавању послова из члана 16 овог закона, службеник Судске полиције 

може да употријеби ватрено оружје, ако другим средствима принуде не може: 

а) заштити свој или живот другог лица, а тренутне околности указују на 

директно пријетећу смртну опасност или наношење озљеде опасне по живот или 

здравље; 

b) одбити непосредни напад којим се угрожава његов живот или живот других 

лица која је дужан да штити; 

c) одбити непосредни напад на објекат који је дужан да штити, ако се тим 

нападом угрожава његов или живот лица која је дужан да штити; 

d) спријечити бијег осумњиченог, оптуженог или осуђенога, ако особите 

околности указују да ће то лице угрозити животе других лица. 

 

 

Члан 50 

(Опасност по живот или здравље) 

 

Опасност у смислу члана 49 тачке а) овог закона постоји уколико околности 

конкретног случаја указују да лице посједује ватрено оружје, експлозивну направу или 

друго оружје или оруђе опасно по живот или здравље и да ће га употријебити. 

 

 

Члан 51 

(Непосредан напад) 

 

Непосредним нападом у смислу члана 49 тачака b) и c) овог закона сматра се 

истовремени противправни: 

а) напад ватреним оружјем потезањем ватреног оружја; 

b) напад оруђем или другим опасним предметом; 

c) напад који истовремено врше два или више лица; 

d) напад на мјесту и у вријеме, када се објективно, не може очекивати помоћ; 

е) напад очигледно физички снажнијег лица или лица које се служи посебним 

вјештинама. 
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Члан 52 

(Употреба ватреног оружја при спречавању бијега) 

 

(1) При спречавању бијега из члана 49 тачке d) овог закона, службеник Судске 

полиције ће покушати да заустави лице које бјежи издавањем усмене наредбе: "Стој, 

Судска полиција!" 

 

(2) Ако лице не поступи по наредби из става 1 овог члана, службеник Судске 

полиције ће издати усмено упозорење „Стој, пуцаћу!“, па ако лице не поступи по 

упозорењу, службеник Судске полиције ће употријебити ватрено оружје. 

 

(3) Ноћу, у густој магли, на непрегледном терену или у шуми, као и када лице 

бјежи према шуми или у правцу објекта гдје се може сакрити, ватрено оружје може се 

употријебити након што лице није поступило по усменој наредби из става 1 овог члана. 

 

(4) Службеник Судске полиције ће при употреби ватреног оружја дати лицу 

довољно времена да поступи по наредби или упозорењу. 

 

(5) Ако лице бјежи према окупљеним грађанима а постоји опасност да би неко 

од грађана употребом ватреног оружја могао бити смртно угрожен или повријеђен, 

службеник Судске полиције не смије употријебити ватрено оружје. 

 

 

Члан 53 

(Наредба за употребу ватреног оружја) 

 

(1) Службеник Судске полиције може да употријеби ватрено оружје 

самоиницијативно или по наредби непосредног руководиоца. 

 

(2) Службеник Судске полиције који обавља послове и задатке у саставу тима 

или групе може да употријеби ватрено оружје само по наредби непосредног 

руководиоца, изузев, ако је употреба ватреног оружја једино средство за одбрану од 

непосредног напада и опасности, оружје може употријебити и прије издате наредбе. 

 

(3) Наредбу за употребу ватреног оружја непосредни руководилац може издати 

само на мјесту догађаја и у складу с чланом 49 овог закона. 

 

 

Члан 54 

(Употреба ватреног оружја према животињама) 

 

Ватрено оружје употријебљено према животињама које непосредно угрожавају 

животе службеника Судске полиције или лица које се штити не сматра се употребом 

ватреног оружја у смислу овог закона. 

 

 



20 

 

Члан 55 

(Тражење помоћи) 

 

Употреба ватреног оружја пуцањем у ваздух ради сигнализације и тражења 

помоћи, не сматра се употребом ватреног оружја у смислу овог закона. 

 

 

Члан 56 

(Услови за употребу других средстава принуде) 

 

У извршавању послова из члана 16 овог закона, службеник Судске полиције 

може да употријеби средства принуде из члана 47 тачака од а) до f) ако другачије не 

може: 

а) да спријечи напад на службеника Судске полиције; 

b) да спријечи напад на лице које је дужан да штити; 

c) да спријечи отпор лица према коме се извршава налог; 

d) да спријечи отпор лица које омета извршење службеног задатка; 

е) да спријечи бијег лица; 

f) да спријечи самоповређивање лица; 

g) да спријечи проузроковање материјалне штете на објектима и другој имовини 

коју обезбјеђује. 

 

Члан 57 

(Ограничења употребе средстава принуде) 

 

(1) Средства принуде не могу се употријебити према малољетницима, очигледно 

болесним, старим и изнемоглим лицима, тешким инвалидима и женама чија је трудноћа 

видљива. 

 

(2) Изузетно од одредбе става 1 овог члана, службеник Судске полиције може 

употријебити средства принуде и према тим лицима, ако неко од тих лица ватреним 

оружјем, оруђем или другим опасним предметима непосредно угрожава живот 

службеника Судске полиције, живот лица које се штити или живот лица према коме се 

извршава налог. 

 

(3) Употреба ватреног оружја није дозвољена ако би угрозила животе других 

људи, осим ако је то једини начин одбране себе или другога од директног напада или 

опасности. 

 

(4) Службеник Судске полиције не смије употријебити ватрено оружје против 

возила и пловила у покрету, осим, ако се то возило и пловило користе као средство 

непосредног напада према службенику Судске полиције и лицу које се штити, или ако 

је то неопходно ради спречавања непосредног напада у случају пуцања из оружја на 

службеника Судске полиције, лица које се штити или штићеног објекта под условима 

из члана 49 тачке c) овог закона. 
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Члан 58 

(Извјештавање о употреби средстава принуде) 

 

(1) О свакој употреби средстава принуде, у складу са овим законом, службеник 

Судске полиције који је употријебио или наредио употребу средстава принуде, дужан је 

да поднесе писани извјештај. 

 

(2) О употреби средства за везивање лица претходно лишених слободе, неће се 

сачињавати извјештај из става 1 овог члана. 

 

 

Члан 59 

(Оцјена законитости и правилности употребе средстава принуде) 

 

О законитости и правилности употребе средстава принуде од стране службеника 

Судске полиције, одлучује предсједник Правосудне комисије.  

 

 

Члан 60 

(Пропис о употреби средстава принуде) 

 

Пропис о употреби средстава принуде, условима и начину употребе средстава 

принуде, извјештавању, оцјени законитости и правилности и посттрауматском 

савјетовању након употребе средстава принуде од стране службеника Судске полиције 

на предлог командира Судске полиције, доноси Правосудна комисија. 

 

 

Члан 61 

(Помоћ грађана службенику Судске полиције) 

 

(1) Лице које на захтјев службеника Судске полиције пружи помоћ или 

самоиницијативно учествује у савладавању лица које пружа отпор или хватању лица 

које бјежи и том приликом буде озлијеђено, разболи се или трајније буде спријечено за 

рад, има права из социјалног осигурања, као и лице у сталном радном односу. 

 

(2) Ако лице из става 1 овог члана, приликом пружања помоћи службенику 

Судске полиције изгуби живот, сахраниће се о трошку Судске полиције, у мјесту које 

одреди његова породица. 

 

(3) У случају из става 2 овог члана, породици или лицу које је издржавало 

погинуло лице припада једнократна новчана помоћ у висини посљедњих шест 

мјесечних бруто плата погинулог лица или шест просјечних мјесечних бруто плата 

исплаћених у Брчко дистрикту БиХ ако погинуло лице није било у радном односу или 

је то за њих повољније. 
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(4) Лице из ставова 1 и 3 овог члана има право на накнаду штете уколико нису 

обештећене у смислу одредбе ставова од 1 до 3 овог члана. 

 

 

Члан 62 

(Аудио и видео снимање на јавним мјестима) 

 

Ради извршења послова из члана 16 овог закона службеник Судске полиције 

може да врши аудио и видео снимање лица или групе лица, окружења и сваке друге 

околности или предмета. 

 

Члан 63 

(Обрада личних података и вођење евиденција) 

 

(1) Судска полиција овлашћена је да обрађује личне податке и води евиденције 

које укључују и личне податке у вези са извршењем послова из члана 16 овог закона и 

примјеном овлашћења из члана 31 овог закона. 

 

(2) Право обраде личних података из става 1 овог члана има само службеник 

Судске полиције који је за то посебно овлашћен од стране командира. 

 

(3) Службеник Судске полиције има право приступа евиденцијама из става 1 

овог члана и овлашћен је да користи личне податке у случајевима када је то неопходно 

за извршење послова из члана 16 овог закона и примјену овлашћења из члана 31 овог 

закона. 

 

(4) Службеник Судске полиције не смије уступати личне податке трећој страни 

осим у случајевима када је то неопходно за извршење послова из члана 16 овог закона и 

примјену овлашћења из члана 31 овог закона. 

 

(5) Начин обраде и коришћења личних података, врста, садржај и начин вођења 

евиденција уређени су Правилником о спровођењу Закона о заштити личних података у 

Правосудној комисији.  

 

 

 

ДИО ПЕТИ – РАДНИ ОДНОСИ, ПРАВА И ДУЖНОСТИ СЛУЖБЕНИКА СУДСКЕ 

ПОЛИЦИЈЕ 

 

Члан 64 

(Статус службеника Судске полиције) 

 

Службеник Судске полиције у правима из радног односа, здравственог, 

пензијског-инвалидског осигурања, као и другим правима по основу рада, а која нису 

прописана овим законом, изједначава се с правима која има полицијски службеник 

Полиције Брчко дистрикта БиХ. 
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Члан 65 

(Дужности службеника Судске полиције) 

 

(1) Службеник Судске полиције дужан је да познаје законе и друге прописе на 

основу којих врши службу и да се стручно усавршава. 

 

(2) Службеник Судске полиције дужан је да поступи по наређењу руководиоца. 

 

(3) Службеник Судске полиције при обављању својих дужности руководиће се 

општим интересом, те нарочито служити и помагати јавности. 

 

(4) Службеник Судске полиције биће непристрастан те избјегавати активности 

или пропусте који су неспојиви с дужностима или који крше дужности прописане овим 

законом. 

 

(5) Службеник Судске полиције ће се уздржавати од јавног промовисања 

политичких и вјерских увјерења. 

 

(6) Службеник Судске полиције неће тражити нити прихватати за себе или своје 

сроднике или друго лице било какву добит, корист, услугу или какву другу накнаду. 

 

(7) Службеник Судске полиције је током и ван раднога времена дужан да дјелује 

на начин који не штети интересу и угледу Судске полиције. 

 

(8) Службеник Судске полиције који се затекне на мјесту извршења кривичног 

дјела или прекршаја дужан је о томе без одлагања да обавијести надлежни орган, а у 

случајевима када би извршењем кривичног дјела или прекршаја могле наступити 

посљедице опасне по живот и здравље грађана дужан је да примијени овлашћења и 

средства принуде у складу са одредбама овог закона, о чему је одмах по стицању 

услова дужан да обавијести непосредног руководиоца. 

 

(9) Службеник Судске полиције дужан је да у сврху провјере своје посебне 

психичке и тјелесне здравствене способности приступи систематском контролном 

здравственом прегледу, а на образложени предлог доктора примарне здравствене 

заштите или надређеног руководиоца и ванредном контролном здравственом прегледу. 

 

(10) Службеник Судске полиције је у случају да се против њега води кривични 

или прекршајни поступак исто дужан да пријави непосредном руководиоцу, осим 

прекршаја из области безбједности саобраћаја. 

 

(11) Службеник Судске полиције придржаваће се и свих других дужности 

прописаних овим законом и подзаконским прописима. 
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Члан 66 

(Посебна здравствена способност) 

 

Правосудна комисија на предлог командира, доноси пропис којим утврђује 

критеријуме и начин утврђивања посебне здравствене способности службеника Судске 

полиције из члана 65 става 9 овог закона и кандидата из члана 78 овог закона, као и 

друга питања која се односе на здравствени и психофизички преглед. 

 

 

Члан 67 

(Посебни услови рада) 

 

(1) Послови службеника Судске полиције сматрају се пословима с посебним 

условима рада. 

 

(2) Службеник Судске полиције дужан је да извршава и оне послове који могу 

довести у опасност њега и његов живот. 

 

 

Члан 68 

(Неспојивост) 

 

 Службеник Судске полиције не може вршити дужност или обављати 

дјелатности које су неспојиве с његовим службеним дужностима, а посебно: 

а) не може бити носилац јавне дужности; 

b) не може обављати додатну дјелатност уз накнаду, осим уз одобрење 

предсједника Правосудне комисије; 

c) не може бити члан политичке странке нити слиједити упутства политичких 

странака, нити у униформи присуствовати скуповима политичких странака или другим 

политичким скуповима, осим уколико је на дужности; 

d) не може давати јавне изјаве нити на други начин коментарисати рад и 

активности правосудних институција и Судске полиције. 

 

 

Члан 69 

(Обавеза чувања информација) 

 

(1) Службеник Судске полиције дужан је да чува податке, информације и 

исправе до којих је дошао у обављању послова, чијим би се одавањем неовлашћеном 

лицу могло осујетити или угрозити обављање послова правосудне институције или 

Судске полиције. 

 

(2) Обавеза чувања података, информација и исправа из става 1 овог члана 

наставља се и након прекида радног односа службеника Судске полиције. 
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Члан 70 

(Права службеника Судске полиције) 

 

Службеник Судске полиције има право: 

а) на стални радни однос до тренутка док се не стекну законски услови за 

престанак радног односа; 

b) на одмор и одсуства, како је одређено овим законом и подзаконским 

прописима; 

c) да буде награђен за дужности и обављање послова, како је одређено овим 

законом и подзаконским прописима; 

d) на плату, увећање плате по основу посебних услова рада и накнаде, у складу 

са законом и подзаконским прописима; 

е) на осигурање од посљедица несрећног случаја са укљученим ризиком од 

природне смрти; 

f) на напредовање у каријери и професионални развој кроз обуку и на други 

начин; 

g) да оснива и учлањује се у синдикат или удружење, у складу са законом; 

h) на поштен и праведан третман, без обзира на пол, расу, национално или 

социјално поријекло, вјероисповијест или другу припадност; 

i) да надређени и подређени поступају с њим уз поштовање људског 

достојанства. 

 

Члан 71 

(Униформа и службене ознаке) 

 

(1) Службеник Судске полиције има право на униформу са службеним ознакама 

за обављање послова. 

 

(2) Службеник Судске полиције због специфичности природе одређених послова 

и задатака и у складу с прихваћеним полицијским стандардима, одређене послове и 

задатке може да извршава у цивилној одјећи или посебној службеној униформи и са 

опремом. 

 

(3) Правосудна комисија, на предлог командира, доноси пропис о изгледу и 

ношењу униформе и службеним ознакама у Судској полицији. 

 

 

Члан 72 

(Опрема и оружје) 

 

(1) Службеник Судске полиције има право на опрему и оружје за обављање 

послова. 

 

(2) Правосудна комисија, на предлог командира, доноси пропис о врсти опреме, 

држању и ношењу опреме, оружја и муниције у Судској полицији. 
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Члан 73 

(Кодекс понашања службеника Судске полиције) 

 

(1) Правила понашања, међусобни односи службеника Судске полиције, односи 

према грађанима и лични изглед службеника Судске полиције прописују се Кодексом 

понашања службеника Судске полиције, који на предлог командира доноси 

предсједник Правосудне комисије. 

 

(2) Прописом из става 1 овог члана уредиће се изглед, начин и друга питања 

везана за ношење косе, браде, бркова, пирсинга, тетоважа, накита, као и других ствари 

које могу угрозити или отежавати извршење службених задатака или могу имати 

штетан утицај на несметано обављање службених задатака или по свом изгледу 

одступају од правила ношења униформе. 

 

 

Члан 74 

(Службена исказница и значка) 

 

(1) Службеник Судске полиције својство службеника Судске полиције доказује 

исказницом и значком Судске полиције која мора бити препознатљива као ознака 

Судске полиције. 

 

(2) Службену исказницу и значку Судске полиције издаје Правосудна комисија. 

 

(3) Изглед службене исказнице и значке Судске полиције, поступак издавања, 

одузимања као и друга питања, на предлог командира прописује Правосудна комисија. 

 

 

Члан 75 

(Право на правну и финансијску помоћ) 

 

(1) Ако се против службеника Судске полиције покрене судски поступак због 

употребе средстава принуде или других радњи током извршења задатака, Судска 

полиција ће службенику Судске полиције обезбиједити стручну правну и финансијску 

помоћ, с циљем ангажовања браниоца и покривања осталих финансијских трошкова, 

којима службеник Судске полиције буде изложен у вези с поступком. 

 

(2) Правна и финансијска помоћ такође ће се обезбиједити службенику Судске 

полиције као оштећеном у поступку за накнаду штете, односно његовој породици, 

уколико је штета нанесена у извршењу или у вези са извршењем задатака Судске 

полиције. 

 

(3) У случајевима из ставова 1 и 2 овога члана Судска полиција ће обезбиједити 

правну и финансијску помоћ службенику Судске полиције и након престанка раднога 

односа, изузев у случају да има право на исту правну помоћ по неком другом основу. 
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(4) Судска полиција ће правну и финансијску помоћ обезбиједити и грађанину 

који је помогао службенику Судске полиције ако је против грађанина покренут 

кривични поступак због дјеловања које је у вези с пруженом помоћи. 

 

(5) Изузетно од ставова од 1 до 4 овог члана службеник Судске полиције нема 

право на правну и финансијску помоћ уколико Судска полиција утврди да је дјеловао 

ван оквира својих овлашћења или их је злоупотријебио. 

 

 

 

ДИО ШЕСТИ – ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАДНИ ОДНОСИ  

 

Члан 76 

(Нивои приступа) 

 

Нивои приступа Судској полицији могу бити: 

 

а) у чину судског полицајца – као први ниво приступања за кандидата који се 

прима у Судску полицију на радно мјесто за које је прописана завршена ССС – IV 

степен; 

 

b) у чину млађег инспектора Судске полиције – као други ниво приступа за 

кандидата који се прима у Судску полицију на радно мјесто за које је прописан 

завршени први циклус високог образовања са остварених 180 ECTS бодова или ВШС – 

VI степен стручне спреме; 

 

c) у чину вишег инспектора Судске полиције – као трећи ниво приступа за 

кандидата са који се прима у Судску полицију на радно мјесто за које је прописан 

завршени први циклус високог образовања са остварених 240 ECTS бодова или ВСС – 

VII степен стручне спреме; 

 

d) у чину самосталног инспектора Судске полиције – као четврти ниво приступа 

за кандидата који се прима у Судску полицију на радно мјесто командира Судске 

полиције. 

 

Члан 77 

(Општи услови за запошљавање) 

 

Да би било запослено као службеник Судске полиције лице мора испуњавати 

сљедеће опште услове: 

а) држављанство Босне и Херцеговине; 

b) животна доб између осамнаест (18) и двадесет седам (27) година живота за 

почетни чин судски полицајац, а између осамнаест (18) и тридесет пет (35) година 

живота за почетни чин млађи инспектор Судске полиције; 
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c) ССС – IV степен за чин судски полицајац, а најмање завршен први циклус 

високог образовања, 180 ECTS бодова или ВШС – VI степен школске спреме за чин 

млађег инспектора Судске полиције; 

d) да је физички и психички способнo за обављање послова службеника Судске 

полиције; 

е) да није отпуштенo са било које позиције у органима државне управе, 

институције са јавним овлашћењима на свим нивоима у Босни и Херцеговини или војне 

службе у Босни и Херцеговине као резултат дисциплинске санкције; 

f) да против њега није покренут кривични поступак или да није изречена 

правоснажна казна затвора за кривично дјело, осим за кривична дјела против 

безбједности саобраћаја, у складу с кривичним законодавством; 

g) да се на то лице не односи члан IX став 1 Устава; 

h) да не постоје околности које би довеле до сукоба интереса. 

 

 

Члан 78 

(Посебни услови) 

 

Поред општих услова прописаних чланом 77 овог закона, лице мора испуњавати 

и посебне услове утврђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији 

у Судској полицији, који се односе на конкретно радно мјесто. 

 

 

Члан 79 

(Поступак запошљавања и радни односи) 

 

 (1) На поступак запошљавања и радне односе службеника Судске полиције 

сходно се примјењује Закон о службеницима и намјештеницима у правосуђу Брчко 

дистрикта БиХ и подзаконски акти донесени на основу закона. 

 

 (2) Критеријуми и садржај тестирања приликом запошљавања утврдиће се 

посебним прописом који доноси Правосудна комисија на предлог командира. 

 

(3) Критеријуми и поступак утврђивања прекобројности регулисаће се посебним 

правилником који доноси Правосудна комисија на предлог командира. 

 

 

Члан 80 

(Стручно усавршавање) 

 

 Службеници Судске полиције су дужни да се трајно оспособљавају за послове 

радног мјеста и да усавршавају стручне способности у организованим програмима 

обуке. 
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 На предлог командира Судске полиције у план стручног усавршавања који 

доноси Правосудна комисија, уврстиће се програми обуке који су адекватни за 

усавршавање стручних способности службеника Судске полиције. 

 

 

 

ДИО СЕДМИ – ЧИНОВИ, ОЦЈЕНА РАДА И УНАПРЕЂЕЊЕ 

 

Члан 81 

(Чинови службеника Судске полиције) 

 

(1) Службеник Судске полиције стиче свој почетни чин зависно од нивоа 

приступа Судској полицији, а своје сљедеће чинове поступком унапређења у складу са 

овим законом. 

 

(2) Чинови службеника Судске полиције су: 

а) судски полицајац; 

b) старији судски полицајац; 

c) наредник Судске полиције; 

d) старији наредник Судске полиције; 

е) млађи инспектор Судске полиције; 

f) инспектор Судске полиције; 

g) виши инспектор Судске полиције; 

h) самостални инспектор Судске полиције; 

i) главни инспектор Судске полиције. 

 

 

Члан 82 

(Поступак унапређења) 

 

(1) Поступак за унапређење службеника Судске полиције у виши чин спроводи 

се у складу с принципима слободе пријављивања, једнакости услова и једнаких 

могућности за све службенике Судске полиције. 

 

(2) Унапређење службеника Судске полиције спроводи се на основу: 

а) покренутог поступка попуне упражњеног радног мјеста путем унапређења; 

b) поднесеног захтјева за унапређење када су за радно мјесто на које је 

службеник Судске полиције распоређен прописана два чина; 

c) предлога за посебно унапређење. 

 

 

Члан 83 

(Услови за унапређење) 

 

Службеник Судске полиције унапређује се у наредни виши чин када се испуне 

сљедећи услови: 

а) да има школску спрему у складу с чланом 84 овог закона; 

b) да је испуњен услов из члана 85 овог закона; 

c) да су посљедње три оцјене “добар” или више оцјене; 



30 

 

d) да се против њега не води кривични поступак или дисциплински поступак за 

тешку повреду службене дужности; 

е) да је положио интерни стручни испит из члана 87 овог закона; 

f) да његово унапређење није суспендовано у складу с чланом 108 овог закона. 

 

 

Члан 84 

(Школска спрема) 

 

(1) Службеник Судске полиције који се пријављује за унапређење у чин старији 

судски полицајац, чин наредник Судске полиције или чин старији наредник Судске 

полиције мора имати средњу стручну спрему IV степен. 

 

(2) Службеник Судске полиције који се пријављује за унапређење у чин млађи 

инспектор Судске полиције, чин инспектор Судске полиције или чин виши инспектор 

Судске полиције мора имати најмање завршен први циклус високог образовања са 180 

ECTS бодова или ВШС – VI степен школске спреме. 

 

(3) Службеник Судске полиције који се пријављује за унапређење из чина виши 

инспектор Судске полиције у чин самостални инспектор Судске полиције или из чина 

самостални инспектор Судске полиције у чин главни инспектор Судске полиције мора 

имати најмање завршен први циклус високог образовања са 240 ECTS бодова или ВСС 

– VII степен школске спреме. 

 

 

Члан 85 

(Вријеме проведено у чину) 

 

(1) Вријеме проведено у претходном чину које је потребно да би службеник 

Судске полиције стекао услове за унапређење у непосредно виши чин је: 

а) из чина судски полицајац у чин старији судски полицајац – три године; 

b) из чина старији судски полицајац у чин наредник Судске полиције – четири 

године; 

c) из чина наредник Судске полиције у чин старији наредник Судске полиције – 

четири године; 

d) из чина млађи инспектор Судске полиције у чин инспектор Судске полиције – 

четири године за службеника Судске полиције са ВШС – VI степеном школске спреме 

или завршеним првим циклусом високог образовања са 180 ECTS бодова и двије 

године за службеника Судске полиције са ВСС – VII степеном стручне спреме или 

најмање завршеним другим циклусом високог образовање са 240 ECTS бодова; 

е) из чина инспектор Судске полиције у чин виши инспектор Судске полиције – 

четири године за службеника Судске полиције са ВШС – VI степеном школске спреме 

или завршеним првим циклусом високог образовања са 180 ECTS бодова и двије 

године за службеника Судске полиције са ВСС – VII степеном стручне спреме или 

најмање завршеним другим циклусом високог образовање са 240 ECTS бодова; 

f) из чина виши инспектор Судске полиције у чин самостални инспектор Судске 

полиције – три године; 

g) из чина самостални инспектор Судске полиције у чин главни инспектор 

Судске полиције – три године. 
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(2) Вријеме трајања суспензије службеника Судске полиције која је резултирала 

изрицањем санкције или мјере у дисциплинском, односно кривичном поступку не 

урачунава се у вријеме проведено у чину у смислу става 1 овог члана. 

 

(3) Изузетно од става 1 овог члана за унапређење у чин млађи инспектор Судске 

полиције може се пријавити службеник Судске полиције који је распоређен на 

пословима са средњом стручном спремом – IV степен, а посједује најмање ВШС – VI 

степен школске спреме или први циклус високог образовања са 180 ECTS бодова, ако је 

на пословима службеника Судске полиције провео најмање три године и испуњава 

остале услове за стицање чина млађи инспектор Судске полиције. 

 

 

Члан 86 

(Посебно унапређење) 

 

(1) Службеник Судске полиције чији је рад у претходне три године оцијењен 

оцјеном нарочито успјешан, уз образложење да је у том периоду постигао ванредне 

резултате и значајно доприносио унапређивању организације и резултата рада Судске 

полиције, те који је провео у тренутном чину пола времена прописаног за стицање 

вишег чина и који испуњава услове из члана 88 овог закона, може бити унапријеђен у 

сљедећи виши чин закључно с чином виши инспектор Судске полиције. 

 

(2) Службеник Судске полиције може бити унапријеђен на начин из става 1 овог 

члана највише два пута у току рада у Судској полицији. 

 

 

Члан 87 

(Интерни стручни испит) 

 

(1) Службеник Судске полиције који испуни остале услове за унапређење у чин 

наредник Судске полиције, млађи инспектор Судске полиције и чин самостални 

инспектор Судске полиције, обавезан је да положи интерни стручни испит за 

унапређење у Судској полицији. 

 

(2) Интерни стручни испит полаже се пред комисијом коју именује Правосудна 

комисија. 

 

 

Члан 88 

(Пропис о чиновима, интерном стручном испиту и унапређењу) 

 

Изглед чинова службеника Судске полиције, поступак додјеле и унапређења, 

интерни стручни испит, именовање и начин рада комисије и друга питања везана за 

процедуру стицања чинова, интерни стручни испит и унапређење службеника Судске 

полиције уређују се прописом који на предлог командира доноси Правосудна комисија. 
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Члан 89 

(Оцјењивање рада службеника Судске полиције) 

 

(1) Судска полиција једном годишње за претходну календарску годину врши 

оцјењивање рада службеника Судске полиције. 

 

(2) Оцјене рада службеника Судске полиције су: 

а) не задовољава; 

b) задовољава; 

c) добар; 

d) успјешан; 

е) нарочито успјешан. 

 

(3) Службеник Судске полиције који је у периоду оцјењивања био одсутан са 

рада дуже од шест мјесеци у току календарске године неће бити оцијењен. 

 

 

Члан 90 

(Пропис о оцјењивању рада) 

 

Поступак, критеријуми и начин тестирања за годишње оцјењивање службеника 

Судске полиције утврђују се прописом о оцјењивању рада који на предлог командира 

доноси Правосудна комисија. 

 

 

 

ДИО ОСМИ –  УСЛОВИ РАДА, ПЛАТЕ И НАКНАДЕ 

 

Члан 91 

(Радно вријеме службеника Судске полиције) 

 

(1) У правилу просјечно пуно радно вријеме службеника Судске полиције је 

четрдесет (40) сати седмично, распоређено на најмање пет радних дана. 

 

(2) Редовно радно вријеме је осам сати дневно, што укључује паузу у току 

радног времена. 

 

(3) Распоред радног времена одређује командир. 

 

 

Члан 92 

(Прерасподјела радног времена службеника Судске полиције) 

 

(1) Пуно радно вријеме службеника Судске полиције може се прерасподијелити 

тако да током једног периода траје дуже, а током другог периода краће од пуног радног 

времена, с тим да просјечно радно вријеме током прерасподјеле не може бити дуже од 

педесет (50) сати седмично.  
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(2) Прерасподјела радног времена примјењује се због вршења послова и 

задатака: 

а) код којих је потребан континуитет рада и 

b) када се одређени задаци морају извршити у одређеним роковима или у 

планираном временском периоду. 

 

 

Члан 93 

(Распоред радног времена) 

 

(1) Службеник Судске полиције дужан је у обављању послова да ради по 

распореду радног времена. 

 

(2) Радно вријеме може бити: 

а) у смјенама; 

b) у турнусу; 

c) суботама, недјељама, вјерским празницима, празницима и другим нерадним 

данима; 

d) на терену; 

е) ноћу; 

f) двократно радно вријеме; 

g) приправност за рад. 

 

(3) Када је послове потребно обављати у непрекидном трајању, редовно радно 

вријеме службеника Судске полиције, може трајати дуже од осам сати у периоду од 

двадесет четири (24) сата, али не дуже од дванаест (12) сати осим у случајевима када је 

потребно извршити започету активност. 

 

Члан 94 

(Рад у ванредним приликама) 

 

(1) У случају више силе, елементарне непогоде или ванредног повећања обима 

посла, службеник Судске полиције, обавезан је да ради дуже од пуног радног времена, 

односно прековремено. 

 

(2) Прековремени рад из става 1 овог члана може трајати највише до двадесет 

(20) сати седмично. 

 

(3) За послове из става 1 овог члана службеници Судске полиције имају право на 

накнаду у слободним сатима. 

 

Члан 95 

(Годишњи одмор и одсуства) 

 

Службеник Судске полиције остварује право на годишњи одмор, плаћено и 

неплаћено одсуство у складу са Законом о службеницима и намјештеницима 
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у правосуђу Брчко дистрикта БиХ и Правилником о раду у правосуђу Брчко 

дистрикта БиХ. 

 

Члан 96 

(Стаж са увећаним трајањем) 

 

(1) Службеник Судске полиције има право на стаж са увећаним трајањем, по 

којем се сваких дванаест (12) мјесеци ефективно проведених на раду рачуна као 

шеснаест (16) мјесеци стажа осигурања. 

 

(2) Рачунање стажа из става 1 овог члана врши се на начин како је то утврђено 

прописом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање. 

 

 

Члан 97 

(Пензијски основ) 

 

На утврђивање пензијског основа за службенике Судске полиције сходно се 

примјењује пропис којим се уређује утврђивање пензијског основа полицијских 

службеника Полиције Брчко дистрикта БиХ. 

 

 

Члан 98 

(Плата, додаци и остале накнаде службеника Судске полиције) 

 

Плата, додатак на плату и накнаде службеника Судске полиције прописани су 

Законом о платама и другим накнадама запослених у правосуђу Брчко дистрикта БиХ. 

 

 

Члан 99 

(Похвале, награде, признања и захвалнице) 

 

(1) Службенику Судске полиције за изузетне резултате у раду могу бити 

додијељени похвала, награда и признање. 

 

(2) Судска полиција може додијелити захвалницу и признање другом физичком 

и правном лицу које је допринијело успјешности и афирмацији рада Судске полиције. 

 

(3) Врсте, услове и поступак додјеле похвала, награда, признања и захвалница 

уређују се прописом који на предлог командира доноси Правосудна комисија. 
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ДИО ДЕВЕТИ – ДИСЦИПЛИНСКА И МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ 

 

Члан 100 

(Дисциплинска одговорност службеника Судске полиције) 

 

(1) Службеник Судске полиције је дисциплински одговоран за повреде службене 

дужности прописане овим законом. 

 

(2) Службеник Судске полиције дисциплински је одговоран за повреду службене 

дужности учињену за вријеме вршења службе и ван службе. 

 

 

Члан 101 

(Однос кривичне, прекршајне и дисциплинске одговорности) 

 

(1) Кривична или прекршајна одговорност за кривично дјело или прекршај не 

искључује дисциплинску одговорност службеника Судске полиције уколико радња 

повреде службене дужности истовремено представља учињење кривичног дјела или 

прекршаја. 

 

(2) Ослобађање од кривичне или прекршајне одговорности не подразумијева 

истовремено и ослобађање од дисциплинске одговорности. 

 

 

Члан 102 

(Повреде службене дужности) 

 

Повреде службене дужности могу бити лакше и теже. 

 

 

Члан 103 

(Лакше повреде службене дужности) 

 

Лакше повреде радних дужности су: 

а) неношење или непрописно ношење униформе, обуће, оружја и опреме; 

b) недолазак на посао у одређено вријеме и одлазак са посла прије краја радног 

времена; 

c) неблаговремено обавјештавање претпостављеног о спријечености доласка на 

посао без оправданог разлога; 

d) непристојно понашање према радним колегама и другим запосленим у 

правосуђу или странкама и изазивање свађе и нарушавање међуљудских односа на 

послу и 

e) немарно и неблаговремено вршење радних и других задатака које је изазвало 

или могло изазвати штетне посљедице мањег обима, а не спада у тежу повреду радне 

дужности. 

 



36 

 

Члан 104 

(Теже повреде службене дужности) 

 

Теже повреде службене дужности су: 

а) неизвршавање, несавјесно, неблаговремено или непажљиво извршавање 

службених задатака; 

b) избјегавање обавеза везаних за професионалну обуку и усавршавање; 

c) неовлашћено коришћење средстава повјерених ради извршавања задатака и 

дужности; 

d) вршење активности које нису у складу са интересима Судске полиције или без 

претходног одобрења командира; 

е) понашање које онемогућава, омета или отежава другима извршавање 

службених задатака, односно њихових права; 

f) одбијање пружања помоћи грађанима ако могу наступити посљедице опасне 

по живот и здравље грађана; 

g) понашање супротно одредбама овог закона и подзаконских прописа којим се 

нарушава углед Судске полиције; 

h) непредузимање или недовољно предузимање мјера у оквиру властитих 

дужности неопходних за извршење службених задатака; 

i) непружање помоћи другом службенику Судске полиције који тражи помоћ 

када му је помоћ неопходна за извршавање његових службених задатака; 

ј) прикривање чињеница о начину извршавања службених радњи или употреби 

силе другог службеника Судске полиције који је начином извршења службене радње 

или употребом средстава присиле учинио тежу повреду службене дужности; 

k) откривање тајних, личних или других службених података супротно 

одредбама закона и подзаконских прописа; 

l) самовољно напуштање дужности или мјеста чувања одређеног објекта које 

може имати штетне посљедице; 

m) долазак на посао под утицајем алкохола или наркотика, коришћење 

наркотика, опијата или алкохола за вријеме радног времена; 

n) спречавање, избјегавање, ометање или на други начин одгађање спровођења 

интерних или дисциплинских поступака; 

о) нарушавање јавног реда и мира, посебно непристојним и грубим понашањем, 

тучом на јавном мјесту или било којом другом радњом којом се нарушава јавни ред и 

мир и том радњом нарушава углед Судске полиције, без обзира на вријеме и мјесто 

догађаја; 

p) давање нетачних података који утичу на доношење одлука у Судској 

полицији; 

r) неоправдано одсуство са дужности у трајању од најмање два узастопна радна 

дана или укупно пет радних дана са прекидима у току шест мјесеци; 

s) злоупотреба боловања; 

t) избјегавање провјере посебне психичке и физичке здравствене способности; 

u) употреба средстава принуде у супротности са овим законом; 

v) злоупотреба службених овлашћења или одбијање извршавања законитих 

наредби издатих у сврху извршавања службених задатака и дужности; 
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z) вршење дискриминације при вршењу дужности на основу: расе, боје коже, 

пола, језика, религије, политичког или другог опредјељења, националног или 

социјалног поријекла или по било којем другом основу; 

ž) учињење три или више лакших повреда службене дужности у периоду од 

двије године. 

 

Члан 105 

(Органи за вођење дисциплинског поступка) 

 

(1) Органи за вођење дисциплинског поступка су: 

а) командир; 

b) Дисциплинска комисија за спровођење дисциплинских поступка против 

службеника и намјештеника у правосуђу Брчко дистрикта БиХ; 

c) дисциплински тужилац и замјеник дисциплинског тужиоца за поступање по 

дисциплинским пријавама и покретање дисциплинских поступака против службеника и 

намјештеника у правосуђу Брчко дистрикта БиХ. 

 

(2) О лакшим повредама службене дужности у првом степену одлучује командир 

у оквиру своје надлежности. 

 

(3) Рок за покретање дисциплинског поступка је: 

а) петнаест (15) дана од дана пријема дисциплинске пријаве или дана сазнања за 

повреду службене дужности, за повреде из става 2 овог члана; 

b) тридесет (30) дана од дана пријема дисциплинске пријаве или дана сазнања за 

повреду службене дужности, за теже повреде службене дужности. 

 

(4) У случају непоступања у складу са ставом 3 овог члана, Правосудна комисија 

покреће прекршајни поступак против командира. 

 

(5) О тежим повредама службене дужности у првом степену одлучује 

дисциплинска комисија по захтјеву за покретање дисциплинског поступка који је 

покренуо дисциплински тужилац. 

 

(6) Против одлуке дисциплинске комисије у првом степену, дисциплински 

тужилац и лице против кога се води дисциплински поступак могу да уложе жалбу 

Правосудној комисији у року од осам дана од дана достављања одлуке. 

 

 

Члан 106 

(Дисциплински поступак) 

 

 На сва питања дисциплинског поступка која нису регулисана овим законом, а 

односе се нарочито на одлуке у дисциплинском поступку, рокове поступања, застару 

покретања и вођења поступка, начела поступка, изрицање дисциплинске казне у 

случају стицаја повреда службених дужности и одређивања извршења казне, 

примјењују се одговарајуће одредбе Закона о службеницима и намјештеницима у 
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правосуђу Брчко дистрикта БиХ и Правилника о дисциплинској и материјалној 

одговорности у правосуђу Брчко дистрикта БиХ. 

  

 

Члан 107 

(Врсте казни) 

 

(1) За лакше повреде службене дужности могу се изрећи сљедеће казне: 

а) писмена опомена; 

b) писмена опомена са уписом у персонални образац службеника Судске 

полиције; 

c) новчана казна у висини десет посто плате службеника Судске полиције 

исплаћене у мјесецу у којем је казна изречена. 

 

(2) За теже повреде службене дужности могу се изрећи сљедеће казне: 

а) новчана казна у висини двадесет посто укупне плате исплаћене службенику 

Судске полиције у мјесецу у којем је казна изречена, а која се може изрећи у трајању од 

једног до шест мјесеци; 

b) премјештај у нижи ниво платног разреда у трајању од шест мјесеци до двије 

године; 

c) забрана напредовања у виши ниво платног разреда у трајању од двије године;  

d) престанак радног односа. 

 

(3) Командир у случају да утврди лакшу повреду службене дужности може 

изрећи казне наведене у ставу 1 тачкама а), b) и c) овог члана. 

 

(4) Казне изречене у дисциплинском поступку због повреде службене дужности 

спроводе Правосудна комисија и Дирекција за финансије Дистрикта. 

 

 

Члан 108 

(Дисциплинска мјера) 

 

 За теже повреде службене дужности службенику Судске полиције, поред казне, 

може бити изречена и дисциплинска мјера забране унапређења у виши чин у трајању до 

пет (5) година. 

 

Члан 109 

(Суспензија) 

 

(1) Службеник Судске полиције мора бити привремено удаљен са послова и 

задатака које врши ако је потврђена оптужница за кривично дјело учињено у вршењу 

његових послова и задатака или ако му је одређен притвор. 

 

(2) Службеник Судске полиције може бити привремено удаљен са послова и 

задатака које врши ако је против њега покренут кривични поступак или дисциплински 
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поступак због учињене теже повреде радне дужности и ако се, узимајући у обзир 

природу кривичног дјела или природу теже повреде радне дужности, може основано 

вјеровати да би његово присуство штетило интересима службе да и даље остане на 

радном мјесту на које је распоређен. 

 

(3) Удаљење службеника Судске полиције из Судске полиције може трајати до 

окончања кривичног или дисциплинског поступка. 

 

(4) Током удаљења службенику Судске полиције одузимају се службено оружје, 

средства принуде, службена значка и легитимација и забрањује ношење униформе. 

 

(5) О удаљењу службеника Судске полиције одлучује командир доношењем 

рјешења о удаљењу. 

 

(6) Против рјешења о удаљењу службеник Судске полиције може поднијети 

жалбу Правосудној комисији, у року од осам дана од дана достављања рјешења. 

 

(7) Жалба не одлаже извршење рјешења, а рјешење по жалби мора се донијети у 

року од петнаест (15) дана. 

 

 (8) Одлука Правосудне комисије је коначна и против ње се може водити 

поступак пред Основним судом Брчко дистрикта БиХ. 

 

 

Члан 110 

(Накнада плате за вријеме трајања суспензије) 

 

(1) Током суспензије службеник Судске полиције има право на накнаду плате у 

висини од 70% од своје основне плате увећане за минули рад исплаћене у мјесецу који 

је претходио суспензији. 

 

(2) У посебним случајевима, када има породицу коју издржава, суспендовани 

службеник Судске полиције има право на 85% од своје основне плате увећане за 

минули рад исплаћене у мјесецу који је претходио суспензији. 

 

 

Члан 111 

(Одговорност службеника Судске полиције за материјалну штету) 

 

(1) Службеник Судске полиције дужан је да надокнади штету коју у служби или 

у вези са службом намјерно или из крајње непажње нанесе правосудној институцији. 

 

(2) Штетом из става 1 овога члана сматра се и штета коју је правосудна 

институција имала надокнађујући физичким и правним лицима штету коју су 

претрпјела намјером или крајњом непажњом службеника Судске полиције. 
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Члан 112 

(Поступак накнаде материјалне штете) 

 

 На сва питања поступка накнаде материјалне штете, а која се односе на 

утврђивање околности под којима је настала штета, писмени споразум, рок за накнаду 

штете, успоставу пријашњег стања, накнаду штете настале повредом службене 

дужности, ослобођење од одговорности за штету и остала питања, примјењују се 

одговарајуће одредбе Закона о службеницима и намјештеницима у правосуђу Брчко 

дистрикта БиХ и Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности у 

правосуђу Брчко дистрикта БиХ. 

 

 

 

ДИО ДЕСЕТИ – ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА 

 

 

Члан 113 

(Престанак радног односа) 

 

 Правила о престанку радног односа прописана Законом о службеницима и 

намјештеницима у правосуђу Брчко дистрикта БиХ сходно се примјењују и на 

службенике Судске полиције Брчко дистрикта БиХ. 

 

 

 

ДИО ЈЕДАНАЕСТИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 114 

(Службеници Судске полиције који су стекли чин према ранијем пропису) 

 

Службеници Судске полиције којима су правоснажним одлукама додијељени 

чинови у складу са законима и другим прописима који су били на снази прије ступања 

на снагу овог закона задржавају додијељене чинове. 

 

 

Члан 115 

(Поступци у току) 

 

Предмети у којима није окончан поступак пред надлежним тијелима Судске 

полиције до ступања на снагу овог закона, рјешаваће та надлежна тијела према 

одредбама закона и других прописа који су били на снази прије ступања на снагу овог 

закона. 

 

 

 



41 

 

Члан 116 

(Подзаконски прописи) 

 

Правосудна комисија ће у року од шездесет (60) дана од дана ступања на снагу 

овог закона донијети: 

а) пропис из члана 14 овог закона; 

b) пропис из члана 30 овог закона; 

c) пропис из члана 60 овог закона; 

d) пропис из члана 66 овог закона; 

е) пропис из члана 71 става 3 овог закона; 

f) пропис из члана 72 става 2 овог закона; 

g) пропис из члана 73 става 1 овог закона; 

h) пропис из члана 74 става 3 овог закона; 

i) пропис из члана 79 става 2 овог закона; 

ј) пропис из члана 79 става 3 овог закона; 

k) пропис из члана 88 овог закона; 

l) пропис из члана 90 овог закона; 

m) пропис из члана 99 става 3 овог закона. 

 

 

Члан 117 

(Престанак важења закона и прописа) 

 

(1) Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о Судској 

полицији Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 18/18 – 

пречишћени текст). 

 

(2) До ступања на снагу прописа из члана 119 овог закона, примјењиваће се 

подзаконски прописи донесени на основу Закона из става 1 овог члана. 

 

 

Члан 118 

(Ступање на снагу) 

 

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

гласнику Брчко дистрикта БиХ. 

 

 

Број: 01-02-1240/21 

Брчко, 10. марта 2021. године                                                         

       ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                   СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

 

                                                                                                 Мр сц. Синиша Милић 

 

 


