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ЗАКОН                                   
О УНУТРАШЊИМ ПОСЛОВИМА ФЕДЕРАЦИЈЕ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овим законом уређују се унутрашњи послови из надлежности 

Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација), утврђује 
надлежност, организација и руковођење Федералним министарством 
унутрашњих послова - Федералним министарством унутарњих послова (у 
даљем тексту: Федерално министарство), оперативни и други послови  
полиције, међусобни односи Федералног министарства и Федералне управе 
полиције са кантоналним министарствима унутрашњих послова (у даљем 
тексту: кантонално министарство) и другим органима у Босни и 
Херцеговини, школовање, стручно оспособљавање и усавршавање 
кадрова, радни односи и друга питања од значаја за остваривање 
надлежности Федерације у области унутрашњих послова. 

 
Члан 2. 

 
Федерална управа полиције (у даљем тексту: Управа полиције) је 

федерална управа у саставу Федералног министарства, чија се 
надлежност, организација, руковођење и начин рада те њени односи са 
Федералним министарством и друга питања која су од значаја за рад и 
функциониcање Управе полиције у оквиру Федералног министарства   
уређују овим законом. 

 
Члан 3. 

 
Унутрашњи послови из надлежности Федералног министарства су: 
 

1) спречавање и откривање кривичних дјела тероризма, 
међукантоналног криминала, стављања у промет опојних дрога 
и организованог криминала, те проналажење и хватање 
починилаца тих кривичних дјела и њихово привођење 
надлежним органима; 

2) обезбјеђење одређених личности и зграда Федерације; 
3) школовање, стручно оспособљавање и усавршавање; 
4) држављанство Федерације. 

 
Унутрашњи послови из заједничке надлежности Федерације и 

кантона су: провођење закона и других прописа о држављанству и путним 
исправама држављана Босне и Херцеговине са територије Федерације, о 
боравку и кретању странаца на територији Федерације, о агенцијама и 
унутрашњим службама за заштиту људи и имовине, инспекцијски надзор 
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заштите од пожара, о експлозивним материјама, те послови детективске 
дјелатности,  као и  други  послови одређени законима Федерације. 

Када законе и друге прописе проводе кантонална министарства, у 
складу са ставом 2. овог члана, Федерално министарство може донијети 
прописе и упутства за провођење закона и координиcати кантоналним 
министарствима у тој области уколико другим федералним законом није 
другачије прописано. 

 
Члан 4. 

 
Међукантонални криминал, у смислу овог закона, односи се на 

кривично дјело у којем починиоци и жртве живе у различитим кантонима, 
дјело почињено на подручју више кантона, дјело започето на подручју 
једног кантона и завршено на подручју другог кантона или дјело чије су се 
штетне посљедице десиле на подручју два или више кантона. 
 

Организовани криминал се односи на организовани криминал како је 
дефинисан у Кривичном закону Босне и Херцеговине ("Службени гласник 
БиХ", бр.: 37/03, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07 и 8/10). 
 

Тероризам се односи на тероризам и међународни тероризам како 
је дефиниcан у Кривичном закону Федерације Босне и Херцеговине 
("Службене новине Федерације БиХ", бр.: 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 
42/10 и 42/11). 

 
Стављање у промет опојних дрога се односи на неовлашћену 

производњу и стављање у промет опојних дрога како је дефинисано у 
Кривичном закону Федерације Босне и Херцеговине.  

 
Члан 5. 

 
Влада Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Влада 

Федерације) прописом одређује које личности и зграде Федерације се 
посебно обезбјеђују и уређује начин њиховог обезбјеђивања. 

 
Члан 6. 

 
У случају сукоба надлежности у обављању послова из члана 3. ст. 2. 

и 3. овог закона, између Федералног министарства и кантоналног 
министарства, Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине ријешиће то 
својом одлуком. 

 
 Ако је неопходно хитно поступање ради спречавања настанка 

неотклоњивих штетних посљедица, до одлуке Уставног суда Федерације 
Босне и Херцеговине примјењиваће се одлука коју донесе федерални 
министар унутрашњих послова (у даљем тексту: министар). 

 
Када министар донесе одлуку из става 2. овог члана, дужан је о томе одмах 
обавијестити премијера Федерације и руководиоца кантоналног 
министарства на којег се та одлука односи.  
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Члан 7. 
 

Грађани, привредна друштва и друга правна лица обавезни су да 
поступе по наређењима која Федерално министарство и Управа полиције, 
односно полицијски службеник издаје на основу законског овлашћења.  

 
 

Члан 8. 
 

Полицијски службеници дужни су у обављању послова и задатака из 
своје надлежности чувати животе лица и људско достојанство и реаговати у 
ситуацијама када су те вриједности угрожене. 

  
У условима из става 1. овог члана, полицијски службеници могу 

примјењивати само Законом о полицијским службеницима Федерације 
Босне и  Херцеговине (“Службене новине Федерације БиХ”, бр.: 27/05, 70/08 
и 44/11 - у даљем тексту: Закон о полицијским службеницима) и другим 
федералним законом предвиђене мјере принуде које су апсолутно нужне и 
којима се са најмање штетних посљедица постиже извршење посла, 
односно задатка а, у противном, одговарају кривично и дисциплински, у 
складу с овим и другим законима. 

 
Члан 9. 

 
Федерално министарство и Управа полиције најмање једанпут 

мјесечно обавјештавају јавност о догађајима и појавама из своје 
надлежности, као и о мјерама предузетим за рјешавање тих питања. 

 
Обавјештавање јавности из става 1. овог члана врши се путем 

средстава јавног информиcања, као  и на други погодан начин. 
 

Обавјештавање јавности врши министар и директор Управе полиције 
(у даљем тексту: директор полиције) или лица која они овласте. 
 

Предмет обавјештавања јавности не могу бити подаци који су према 
Закону о заштити тајних података (“Службени гласник БиХ”, бр. 54/05 и 
12/09 - у даљем тексту: Закон о заштити тајних података) одређени по 
степену  тајности. 

 
Члан 10. 

 
Федерално министарство има заштитни знак. 
 
Облик, садржај и начин коришћења заштитног знака из става 1. овог 

члана уређује Влада Федерације, на приједлог  министра. 
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Члан 11. 
 

Структура запослених Федералног министарства и Управе полиције  
одражава националну структуру становништва, према  попису  
становништва из 1991. године. 

 
Члан 12. 

 
За извршење послова из члана 3. овог закона обезбјеђују се средства 

у буџету Федерације. 
 
У односу на средства  из става 1. овог члана,  Управа полиције има 

статус буџетског корисника унутар буџетског раздјела Федералног 
министарства. 

 
II - НАДЛЕЖНОСТ, ОРГАНИЗАЦИЈА  И РУКОВОЂЕЊЕ 

                        ФЕДЕРАЛНИМ  МИНИСТАРСТВОМ 
 

1. Надлежност и начин рада 
 

Члан 13. 
 

Федерално министарство је надлежно за обављање управних и 
стручних послова који се односе на питања из члана 3. став 1. тач. 3. и 4. и  
ст. 2. и 3.  овог закона. 

 
Члан 14. 

 
У обављању послова из члана 13. овог закона, Федерално 

министарство нарочито: 
 
1) непосредно проводи и извршава федералну политику и 

федералне законе из оквира своје надлежности и о томе 
обавјештава премијера Федерације,  предсједника  и 
потпредсједнике Федерације Босне и Херцеговине (у даљем 
тексту: предсједник и потпредсједници Федерације)  и Парламент 
Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Парламент 
Федерације) обавезно два пута годишње, а по потреби и чешће; 

2) даје упутства, смјернице и сугестије које се односе на активности 
Управе полиције које одреди Влада Федерације или федерални 
министар директору Управе полиције достављају се у писменој 
форми; 

3) доставља Влади Федерације шестомјесечни извјештај Независног 
одбора о раду директора полиције, а по потреби и друге 
извјештаје; 

4) доставља извјештај о безбједносној ситуацији на територији 
Федерације Парламенту Федерације и радним тијелима 
Парламента Федерације надлежним за послове безбједности;  
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5) рјешава у управним стварима о држављанству Федерације 
утврђеним федералним законом; 

6) врши надзор над провођењем федералних закона и подзаконских 
прописа  који се односе на питања из надлежности Федералног 
министарства; 

7) припрема и предлаже законе и друге прописе из надлежности 
Федералног министарства; 

8) врши набавку наоружања, опреме и материјално-техничких 
средстава; 

9) одговара за утрошак буџетских средстава у складу са Законом о 
буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине 
Федерације БиХ”, бр. 19/06 и 5/09 - у даљем тексту: Закон о 
буџетима у Федерацији) и другим прописима који регулишу начин 
коришћења одобрених буџетских средстава; 

10) доноси развојне, организационе и друге акте  за рад Федералног 
министарства;  

11) доноси стратешки план развоја о питањима из надлежности 
Федералног  министарства; 

12) предлаже Влади Федерације развојне програме  организационог, 
кадровског и материјално-техничког јачања полиције у борби 
против организованог криминала у сарадњи с Управом полиције; 

13) доноси и реализује програме школовања, стручног 
оспособљавања и усавршавања полазника Полицијске академије; 

14) доноси и реализује програме стручног оспособљавања и 
усавршавања државних службеника, полицијских  службеника и 
намјештеника Федералног министарства; 

15) организује међународну сарадњу из надлежности Федералног 
министарства путем надлежног органа Босне и Херцеговине; 

16) стара се о примјени стручних и научних метода у свом раду; 
17) одлучује о свим питањима из члана 3. став 2. овог закона и о томе 

доноси одговарајуће појединачне акте (рјешења, уговоре, наредбе 
и сл.), у складу са законом којим су регулиcана та питања; 

18)  доноси рјешења  о правима, обавезама и одговорностима 
државних службеника, полицијских службеника и намјештеника из 
радног односа, који су у радном односу у Федералном 
министарству; 

19) организује и непосредно или у сарадњи с одговарајућим јавним 
установама или привредним друштвима обавља 
научноистраживачке послове неопходне за унапређивање 
дјелатности полиције и криминалистичко-техничких истраживања 
и вјештачења; 

20) обезбјеђује јединствену обраду података из надлежности 
Федералног министарства; 

21) врши  развој и модернизацију функционалног система веза; 
22) доноси и прати провођење планова о изградњи и коришћењу 

информационог система;  
23) организује јединствени систем обавјештавања потребног за 

извршавање послова из својих надлежности; 
24) води статистичке и аналитичке  евиденције потребне за 

обављање послова из своје надлежности; 
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25) може за своје потребе вршити израду и штампање збирки 
прописа, коментара прописа и других стручних публикација за 
послове из  своје надлежности, што ће ближе прописати 
федерални министар посебним општим актом;  

26) организује и одобрава сарадњу полиције с удружењима, 
јединицама локалне самоуправе и међународним организацијама 
на пројектима и програмима о питањима из надлежности 
Министарства и Управе полиције које доноси Влада Федерације 
или министар;  

27) доноси, у сарадњи са директором полиције, програме и друге акте  
који се односе на јачање професионализма у Управи полиције, 
смањења и сузбијање корупције; 

28) обезбјеђује и организује јачање повјерења јавности у рад 
полиције;  

29) обавља и друге послове из области унутрашњих послова који су  
овим и другим законом и подзаконским прописима стављени у 
надлежност Федералног министарства. 
 

Члан 15. 
 

Министар је обавезан два пута годишње, а по потреби и чешће, 
поднијети извјештај о раду Федералног министарства који обухвата и 
сегмент питања из надлежности  рада Управе полиције. 

 
Извјештај из става 1. овог члана подноси се  Влади Федерације, а 

Влада Федерације предсједнику и потпредсједницима Федерације и 
Парламенту Федерације. 

 
Одлуке и смјернице Владе Федерације, предсједника и 

потпредсједника Федерације и Парламента Федерације проводи министар и 
директор полиције, у складу с овим законом. 

 
Извјештај из става 1. овог члана може се односити и на појединачне 

случајеве ако то затраже органи из става 2. овог члана, уколико законом 
није другачије одређено или не угрожава оперативни рад Управе полиције.  

 
Члан 16. 

 
Послове из надлежности Федералног министарства обављају 

државни службеници, полицијски службеници и намјештеници на начин 
предвиђен овим и другим федералним законом. 

 
Члан 17. 

 
Влада Федерације, на приједлог министра, доноси пропис о 

наоружању и опреми Управе полиције. 
 

Члан 18. 
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Министар доноси пропис којим се уређује изглед, обиљежавање, 
регистрација и употреба возила Федералног министарства и Управе 
полиције. 

 
 

2. Организација Федералног министарства 
 

Члан 19. 
 

Федерално министарство послове из своје надлежности обавља у 
оквиру организационих јединица које се утврђују Правилником о унутрашњој 
организацији Федералног министарства (у даљем тексту: Правилник). 

 
Правилник доноси  министар, уз сагласност Владе Федерације. 
 
Правилником се формира заједничка јединствена служба за опште и 

техничке послове за потребе Федералног министарства и Управе полиције у 
оквиру Федералног министарства. 

 
Дио Правилника који се односи на Управу полиције министар утврђује 

на приједлог директора полиције. 
 

Члан 20. 
 

Број полицијских службеника у Управи полиције мора бити усклађен с 
европским стандардима и Споразумом о реорганизацији полиције 
Федерације Босне и Херцеговине потписаним у Бонн-Петерсбергу 25. 
априла 1996. године, а утврђује се у Правилнику из члана 19. став 4. овог 
закона. 
 

Члан 21. 
 

Влада Федерације може, на приједлог министра, образовати 
подуреде оперативних полицијских јединица ван сједишта Федералног 
министарства у вези са пословима и задацима из надлежности Федералног 
министарства који ће се ближе уредити Правилником о унутрашњој 
организацији Федералног министарства. 

 

 
3. Руковођење Федералним министарством 

 
Члан 22. 

 
Федералним министарством, у чијем саставу се налази Управа 

полиције,  руководи министар. 
 
Министар за свој рад одговара Парламенту Федерације, предсједнику 

и потпредсјеницима Федерације и премијеру Владе Федерације. 
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Министар представља и заступа Федерално министарство, 
организује и обезбјеђује законито и ефикасно обављање свих послова из 
надлежности Федералног министарства у вези са тим, предузима 
одговарајуће мјере и радње, рјешава о свим питањима из члана 14. овог 
закона и другим питањима која су овим законом стављена у надлежност 
Федералног министарства, доноси подзаконске прописе из надлежности 
Федералног министарства и Управе полиције  и друге опште и појединачне 
акте за које је законом овлашћен, те обавља друге послове утврђене 
законом. 
 

Министар предлаже Влади Федерације годишњу оцјену о раду 
директора полиције, на начин предвиђен у члану  58. став 1. овог закона.  

 
Члан 23. 

 
У руковођењу Федералним министарством, министар има овлашћења 

утврђена Уставом Федерације Босне и Херцеговине, овим и другим 
федералним законима и другим федералним прописима. 

 
Члан 24. 

 
Министру, у руковођењу Федералним министарством, помажу 

руководећи државни службеници, што се утврђује у Правилнику из члана 
19. овог закона. 

 
 

 
 

4. Школовање, стручно оспособљавање и усавршавање 
 

Члан 25. 
 

Федерално министарство организује и непосредно проводи 
школовање, стручно оспособљавање и усавршавање полицијских 
службеника, као и школовање кандидата за службу у полицији те лица  за 
обављање послова заштите људи и имовине, у складу са законом (у даљем 
тексту: полазници Академије). 

 
Школовање и стручно оспособљавање и усавршавање  из става 1. 

овог члана обавља се путем основне обуке и других облика стручног 
оспособљавања и усавршавања. 

Члан 26. 
 

За обављање послова школовања, стручног оспособљавања и 
усавршавања  из члана 25. овог закона, Федерално министарство 
организује рад Полицијске академије (у даљем тексту: Академија). 

 
Академија је основна организациона јединица у саставу Федералног 

министарства. 
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На Академији се могу школовати, стручно оспособљавати и 
усавршавати кадрови и за потребе кантоналних министарстава, органа 
Босне и Херцеговине, Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем 
тексту: Брчко Дистрикт) и Републике Српске надлежних за послове полиције 
и судске полиције те других лица одређених посебним законом. 

 
На Академији се могу школовати, стручно оспособљавати и 

усавршавати кадрови и за потребе других држава, међународних 
организација и институција у складу са међународним уговором или 
споразумом који је закључила Босна и Херцеговина. 

 
Академија може за потребе органа из ст. 3. и 4. овог члана вршити 

школовање, оспособљавање и усавршавање кадрова према плану и 
програму органа за чије се потребе врши школовање, односно 
оспособљавање и усавршавање. 

 
Академија може организовати специјалистичке курсеве за обављање 

одређених послова. 
 

Члан 27. 
 

Школовање полазника Академије за потребе органа из члана 26. овог 
закона уређује се посебним уговором који закључује Федерално 
министарство са тим органом, односно правним лицима. 

 
 

Члан 28. 
 

Полазнику Академије за вријеме трајања школовања на Академији 
обезбјеђује се: смјештај и исхрана, униформа, обућа и рубље, уџбеници, 
здравствено и инвалидско осигурање, уколико то осигурање немају по 
другом основу, и мјесечна примања за неопходне личне издатке. 

 
Лицу из члана 26. став 3. овог закона за вријеме школовања, стручног 

оспособљавања и усавршавања на Академији може се обезбиједити 
смјештај, исхрана и стручна литература, што се уређује уговором. 
 

Члан 29. 
 
Министар својим прописом уређује садржај и начин вођења 

евиденција о полазницима основне полицијске обуке за чин „полицајац“ и 
„млађи инспектор“ те полазницима курсева у организацији Академије,  као и 
о дневнику рада, регистар евиденција  и друге евиденције које се односе о 
питањима из члана 26. овог закона. 
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III - УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ 
 

1. Надлежност и начин рада Управе полиције 
 

Члан 30. 
  

Управа полиције обавља послове из члана 3. став 1.  тач. 1. и 2. овог 
закона  на територији Федерације. 

 
Члан 31. 

 
У обављању послова из члана 30. овог закона, Управа полиције 

нарочито: 
 

1) непосредно предузима мјере на спречавању и откривању кривичних 
дјела тероризма, међукантоналног криминала, стављања у промет 
опојних дрога, организованог криминала и других кривичних дјела из 
надлежности Федерације, као и на проналажењу њихових 
починилаца; 

2) врши криминалистичко-техничка вјештачења за своје потребе, као и 
на тражење других надлежних органа; 

3) организује и непосредно врши обезбјеђење одређених личности и 
зграда Федерације у складу са прописом из члана 5. овог закона; 

4) припрема приједлог укупног броја полицијских службеника за потребе 
Управе полиције и критеријуме за њено попуњавање;  

5) расписује и објављује ИНТЕРПОЛ-ове, међународне, федералне и 
међукантоналне потраге, издаје о томе одговарајућа гласила и води 
регистре; 

6) сарађује са надлежним тужилаштвима у вези с обрадом кривичних 
предмета; 

7) обавља и друге послове и задатке полиције које јој, у складу са 
законом, повјере судови и тужилаштва у Босни и Херцеговини; 

8) предлаже програме стручног оспособљавања и усавршавања 
државних службеника и намјештеника Управе полиције; 

9) предлаже и спецификује набавку наоружања, опреме и материјално-
техничких средстава за потребе Управе полиције; 

10) води статистичке и оперативне евиденције потребне за обављање 
послова из своје надлежности; 

11) предлаже и прати провођење планова о изградњи и коришћењу 
информационог система;  

12) обезбјеђује јединствену обраду података из надлежности Управе 
полиције; 

13) предлаже организовање, развој, модернизацију и одржавање 
функционалног система веза и обавља послове преноса заштићених 
информација у вези са радом полиције; 

14) врши организовање јединственог система обавјештавања потребног 
за извршавање послова из надлежности Управе полиције; 
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15) израђује и предлаже  програме образовања, професионалних обука и 
напредних курсева за полицијске службенике Управе полиције;  

16) обезбјеђује да се професионални и научни методи примјењују у раду 
Управе полиције; 

17) организује сарадњу с одговарајућим органима полиције других 
држава о питањима  из надлежности Управе полиције  преко 
Министарства. 

 
Члан 32. 

 
Оперативне послове полиције Управа полиције обавља самостално. 

 
Члан 33. 

 
За извршење одређених послова из члана 31. тачка 1. овог закона 

формира се специјална каса. 
 
Влада Федерације прописаће износ финансијских средстава за рад 

специјалне касе,  услове, начин и поступак коришћења специјалне касе, као 
и друга питања која су од значаја за функционисање специјалне касе.  

 
Члан 34. 

 
При обављању послова из члана 31. овог закона, Управа полиције је 

дужна поступати у складу с овим и другим законом те подзаконским 
прописима који се односе на рад Управе  полиције, као и свим другим 
прописима  које доноси Федерално министарство. 

  
Сви прописи из става 1. овог члана и сви поступци полицијских 

службеника Управе полиције морају бити у складу са међународно 
прихваћеним принципима полицијског рада у демократској држави, који су 
усвојени као Анекс Споразума о реорганизацији полиције Федерације Босне 
и Херцеговине у Бонн-Петерсбергу 25. априла 1996. године. 

 
Члан 35. 

 
Рад полицијских службеника подлијеже принципу недискриминације 

по било којем основу, као што је: пол, раса, боја коже, религија, етничко или 
социјално поријекло, повезаност са националном мањином, политичко или 
друго мишљење, имовина, рођење или други статус. 

 
 

Члан 36. 
 

Полицијски службеници примјењују полицијска овлашћења у складу 
са федералним законом којим се уређују права и дужности полицијских 
службеника и поступају као овлашћена службена лица у складу са законима 
којима се уређује кривични поступак Федерације Босне и Херцеговине и 
кривични поступак Босне и Херцеговине. 
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Члан 37. 
 

Када непосредно обавља послове спречавања и откривања 
кривичних дјела тероризма, стављања у промет опојних дрога, 
међукантоналног и организованог криминала, Управа полиције 
обавијестиће кантонално министарство на чијем подручју се предузимају те 
мјере и радње и, ако је потребно, одговарајући орган за унутрашње послове 
Републике Српске, надлежни орган Брчко Дистрикта, надлежно тужилаштво 
и друге надлежне органе управе. 
 

Члан 38. 
 

Управа полиције мора обавијестити кантонално министарство када у 
обављању послова из своје надлежности дође до сазнања да се припрема 
извршење кривичног дјела из надлежности кантона, односно да је такво 
кривично дјело извршено, као и о предузетим мјерама и радњама ради 
спречавања и извршења, односно откривања и хватања извршиоца тог 
кривичног дјела, како би кантонално министарство непосредно преузело 
поступак у односу на та дјела. 

 
Кантонално министарство мора обавијестити Управу полиције када у 

обављању послова из своје надлежности дође до сазнања да се припрема 
извршење кривичног дјела из надлежности Федерације, односно да је такво 
кривично дјело извршено, као и о предузетим мјерама и радњама ради 
спречавања и извршења, односно откривања и хватања извршиоца тог 
кривичног дјела, како би Управа полиције преузела поступак у односу на та 
дјела. 

 
Члан 39. 

 
Ради обављања антитерористичких и других полицијских послова из 

члана 3. став 1. тач. 1. и 2. овог закона оснива се Специјална полицијска 
јединица. 

 
Специјална полицијска јединица пружа помоћ криминалистичкој 

полицији, која ради на полицијским пословима из члана 3. став 1. тачка 1. 
овог закона и Јединици за обезбјеђење лица и зграда, која ради на 
полицијским пословима из члана 3. став 1. тачка 2. овог закона у изузетним 
или високоризичним околностима када се сматра да су нужне вјештине 
Специјалне полицијске јединице или када директор Управе полиције 
процијени да је нужна асистенција Специјалне полицијске јединице. 

 
Специјална полицијска јединица ће према потреби помагати 

кантоналним министарствима и другим органима управе, на захтјев тих 
органа, у обављању послова за које је надлежна полиција. 

 
Члан 40. 

 



 14

Министар, на приједлог директора полиције, прописом уређује начин 
поступања полицијских службеника према лицима лишеним слободе. 

 
 

 
2. Руковођење Управом полиције 

 
a) Директор полиције 

 
Члан 41. 

 
Управом полиције руководи директор  полиције.  
 
Директор полиције за свој рад одговора министру и Влади 

Федерације. 
 
Директор полиције и министар не могу бити из истог конститутивног 

народа, с тим да један од њих може бити именован из реда осталих. 
 

Члан 42. 
 

У руковођењу Управом полиције, директор полиције руководи свим 
организационим јединицама у саставу Управе полиције, које се утврде 
Правилником из члана 19. став 4. овог закона. 

 
Члан 43. 

 
У руковођењу Управом полиције, директор полиције обавља сљедеће 

послове: 
 
1) надгледа и усмјерава активности Управе полиције којом руководи 

у складу са приоритетима које одреди Влада Федерације, уз 
консултације са министром;  

2) планира, управља, надгледа и усмјерава цјелокупни рад Управе 
полиције; 

3) непосредно руководи полицијом, организовањем, 
обједињавањем и усавршавањем рада Управе полиције; 

4) налаже употребу Специјалне полицијске јединице приликом 
пружања помоћи  из члана 39. став 2. овог закона;  

5) одобрава коначну листу свих кандидата номинованих за 
запошљавање полицијских службеника, потписује уговоре о раду 
и доноси рјешења о именовању, распоређивању, премјештају 
полицијских службеника, као и распоређивању полицијских 
службеника на радна мјеста за која је прописан нижи чин, у 
складу са федералним законом којим су уређена права и 
дужности полицијских службеника и обавља друге послове 
прописане тим законом;  

6) доноси рјешења о правима, дужностима и одговорностима 
државних службеника и намјештеника који су у радном односу у 
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Управи полиције у складу са федералним законима којима су 
уређена права и дужности државних службеника и намјештеника; 

7) сарађује са тужилаштвима, судовима и другим надлежним 
правосудним органима у питањима из надлежности Управе 
полиције; 

8) припрема приједлоге потребних финансијских и других средстава 
за рад Управе полиције;  

9) доноси одлуке за све финансијске и материјалне потребе којима 
се финансира рад Управе полиције и припрема извјештаје и 
препоруке у вези са буџетом, операцијама и особљем које 
подноси министру; 

10) успоставља кооперативне и заједничке акције са другим 
надлежним органима власти на свим нивоима организовања 
власти у Босни и Херцеговини; 

11) припрема програме, информације, анализе и друге материјале из 
дјелокруга Управе полиције на захтјев министра, Владе 
Федерације или на властиту иницијативу, које доставља 
министру; 

12) доноси одлуке о утрошку одобрених  финансијских средстава 
потребних за рад Управе полиције, одговоран је за утврђивање 
обавеза у вези са платама и накнадама запослених, 
доприносима послодавца и осталим доприносима, трошковима 
за робе, услуге и набавке средстава за редован рад у складу с 
одобреним буџетским средствима за Управу полиције и 
рачуноводственим политикама корисника буџета и Трезора 
Федерације Босне и Херцеговине и одобрава исплату 
финансијских средстава у оквиру одобрених средстава 
додијељених Управи полиције; 

13) редовно обавјештава министра о предузетим активностима 
Управе полиције, а одмах о догађајима и резултатима 
предузетих активности које имају значај за безбједност грађана и 
интересе Федерације, што ће ближе уредити федерални 
министар посебним општим актом; 

14) најмање једном мјесечно извјештава Независни одбор о  
резултатима рада Управе полиције и другим питањима која су 
потребна за оцјену рада директора полиције; 

15) одговара за правилан и намјенски утрошак средства специјалне 
касе из члана 33. овог закона; 

16) oбављa и друге послове из надлежности Управе полиције 
одређене овим и другим законом.  

 
 

 
б) Замјеник директора полиције 

 
Члан 44. 

 
Директор полиције има једног замјеника (у даљем тексту: замјеник 

директора), који помаже директору у руковођењу Управом полиције. 
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Директор полиције и замјеник директора полиције не могу бити из 
истог конститутивног народа, с тим да један од њих може бити именован из 
реда осталих. 

 
Члан 45. 

 
Замјеник директора мијења директора полиције у његовом одсуству и 

обавља задатке које му  повјери директор полиције. 
 
Замјеник директора обавља послове из члана 43. овог закона у 

случају када директор полиције не може, у складу са својим правима, 
обављати дужности утврђене овим законом и те послове обавља док 
директор полиције не буде у стању да преузме обављање тих послова или 
док се не именује нови директор. 

 
Замјеник директора за свој рад одговора директору полиције. 
 
Замјеник директора полиције одговара министру и Влади Федерације 

када мијења директора полиције у случајевима када директор полиције из 
оправданих разлога не обавља своју дужност.  

 
Правилником из члана 19. став 4. овог закона ближе се утврђују 

права и дужности замјеника директора. 
 
3. Поступак избора, именовања и разрјешења директора 
полиције 

 
Члан 46. 

 
Процедуру избора директора полиције врши Независни одбор, а 

коначно именовање Влада Федерације, на приједлог министра. 
 

Члан 47. 
 

Независни одбор је независно тијело Парламента Федерације и 
финансира се из буџетских средстава Парламента Федерације. 

 
Административну и техничку подршку Независном одбору  пружа 

Парламент Федерације.  
 
Независни одбор ради не представљајући, не подривајући или не 

штитећи интересе било које политичке странке, регистроване организације 
или удружења или било ког народа у Федерацији. 

 
Члан 48. 

 
Именовање Независног одбора врши Парламент Федерације, на 

приједлог  радних тијела Представничког дома и Дома народа надлежних за 
избор и именовања, путем јавног конкурса, који организују и проводе та 
радна тијела. 
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Именовање чланова Независног одбора  се врши у року од 30 дана 

од дана поднесеног приједлога радних тијела из става 1. овог члана. 
 

Члан 49. 
 

Независни одбор се именује на период од четири године и има седам 
чланова. 

Процес избора Независног одбора покреће се шест мјесеци прије 
истека мандата постојећег Независног одбора. 

 
Независни одбор којем је престао мандат наставља да извршава 

своје надлежности из овог закона  до именовања новог Независног одбора 
ако Парламент Федерације у року из члана 48. став 2. овог закона  не 
именује Независни одбор, а најдуже три мјесеца од дана истека мандата из 
става 1. овог члана. 

 
Састав Независног одбора одражава националну структуру  

становништва,  према  попису  становништва из 1991. године. 
 
Приликом избора чланова Независног одбора, водиће се рачуна о 

полној заступљености. 
 

Члан 50. 
 

Чланови Независног одбора  бирају се из реда истакнутих стручњака 
из области правних, друштвених и криминалистичких наука те из 
организација које се баве заштитом људских права или других сродних 
области. 

  
Осим услова из става 1. овог члана, кандидат за члана Независног 

одбора треба да испуњава  сљедеће услове: 
 
1) да је држављанин Босне и Херцеговине; 
2) да није  активни полицијски службеник;  
3) да није члан политичке странке;  
4) да није у посљедњој години био на позицији у било којој 

политичкој странци било ког нивоа нити је био постављен на неку 
од позиција од политичке странке; 

5) да има најмање пет година радног стажа након стицања високе 
школске спреме; 

6) да против њега није  потврђена  оптужница; 
7) да није  осуђиван за кривично дјело и 
8) да му у посљедње три године од дана објављивања јавног 

конкурса није изречена дисциплинска мјера за тежу повреду 
службене дужности. 

 
Члан Независног одбора не смије бити у  сукобу интереса у вези са 

радом Федералног министарства и  Управе полиције. 
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Члан 51. 
 

Члана Независног одбора разрјешава Парламент Федерације, на 
приједлог радних тијела из члана 48. став 1. овог закона, и то: 

 
1) на лични захтјев; 
2) ако дуже времена без оправданог разлога не обавља своју 

дужност; 
3) у случају дуготрајне болести или трајне неспособности за 

обављање дужности у Независном одбору; 
4) ако престане да испуњава неке од  услова из члана 50. овог 

закона. 
 

Члан Независног одбора је дужан да обавјештава радна тијела из 
члана 48. став 1. овог закона о чињеницама и околностима из става 1. овог 
члана које могу утицати на његово чланство у Независном одбору. 

 
Обавјештавање о чињеницама и околностима из става 2. овог члана 

могу вршити и грађани.  
 
Радна тијела из члана 48. став 1. овог закона дужна су у року од 15 

дана од дана сазнања  за постојање разлога за разрјешење из става 1. овог 
члана утврдити све чињенице и околности које се односе на постојање  тих 
сазнања. 

 
Уколико радна тијела из члана 48. став 1. овог закона утврде да 

постоје разлози за разрјешење из става 1. овог члана, предложиће 
Парламенту Федерације његово разрјешење. 

 
Када Парламент Федерације донесе одлуку о разрјешењу члана 

Независног одбора, радна тијела из члана 48. став 1. овог закона покрећу 
процедуру избора новог члана Независног одбора. 

 
Мандат новог члана Независног одбора који би био именован у  

складу са ставом 6. овог члана траје до истека мандата Независног одбора  
из  члана 49. став 1. овог закона.  

 
Члан 52. 

 
Независни одбор обавља сљедеће послове: 
 
1) објављује јавни конкурс најкасније у року од три мјесеца прије 

истека мандата директора полиције, односно 30 дана од дана 
разрјешења директора полиције, разматра пријаве кандидата, 
врши провјеру и избор те  доставља министру  листу од најмање 
три кандидата који испуњавају све услове конкурса и који имају 
најбоље услове  за директора полиције; 

2) процес селекције и именовања директора полиције обухвата 
радње утврђене у Пословнику о раду Независног одбора; 
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3) прати рад директора полиције и о раду директора полиције 
подноси мјесечни извјештај министру, а тромјесечни извјештај 
Влади Федерације и Парламенту Федерације шестомјесечни, а по 
потреби и чешће; 

4) разматра притужбе на рад директора полиције и обавјештава о 
томе министра и Владу Федерације; 

5) иницира покретање дисциплинског поступка против директора 
полиције; 

6) предлаже  Влади Федерације годишњу оцјену о раду директора 
полиције; 

7) предлаже разрјешење директора полиције уколико је рад 
директора полиције оцијењен годишњом оцјеном “не задовољава”, 
као и у случајевима који су утврђени  за разрјешење директора 
полиције у Закону о полицијским службеницима Федерације Босне 
и Херцеговине; 

8) разматра приједлог Парламента Федерације о разрјешењу 
директора; 

9) доноси пословник о свом раду, уз сагласност законодавно-правних 
комисија домова Парламента Федерације; 

10) води одговарајуће евиденције о своме раду и 
11) обавља и друге послове који су стављени у његову надлежност.  

 
Члан 53. 

 
За директора полиције може бити именован кандидат који испуњава 

сљедеће услове: 
 
1) да је држављанин Босне и Херцеговине; 
2) да има високу стручну спрему; 
3) да је здравствено способан за обављање дужности и задатака; 
4) да има најмање три године искуства у чину главног инспектора 

или вишем чину; 
5) да му није изречена правоснажна казна затвора за кривично дјело; 
6) да против њега није потврђена оптужница; 
7) да се на њега не односе одредбе члана IX 1. Устава Босне и 

Херцеговине; 
8) да за вријеме расписивања јавног конкурса, као  и  за вријеме 

трајања мандата из члана 49. став 1. овог закона не испуњава 
услове за пензионисање предвиђене законом; 

9) да није био члан политичке странке након ступања на снагу 
Закона о полицијским службеницима  или релевантних закона који 
регулишу права и обавезе полицијских службеника, гдје је 
запослен у вријеме пријављивања на конкурс; 

10) да није, нити је био на било којој позицији у политичкој странци  на 
било којем нивоу нити је био постављен на било коју позицију  од 
политичке странке након ступања на снагу Закона о полицијским 
службеницима  или  релевантних закона који регулишу права и 
обавезе полицијских службеника гдје је запослен у вријеме 
пријављивања на конкурс; 
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11) да није, нити је био члан извршног или законодавног тијела на 
било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини након ступања на 
снагу Закона о полицијским службеницима или релевантних 
закона који регулишу права и обавезе полицијских службеника гдје 
је запослен у вријеме пријављивања на конкурс и 

12) да није дисциплински кажњаван за теже повреде службене 
дужности. 

 
Члан 54. 

 
На основу листе из члана 52. тачка 1. овог закона, министар је дужан 

утврдити свој приједлог који доставља Влади Федерације најкасније у року 
од осам дана од дана пријема листе од Независног одбора. 

 
Приједлог министра из става 1. овог члана има најмање три 

кандидата са листе Независног одбора.  
 
Именовање директора полиције врши Влада Федерације на приједлог 

министра из става 1. овог члана у року од 30 дана од дана пријема 
приједлога министра. 

 
У случају да министар не поднесе приједлог у року из става 1. овог 

члана, Независни одбор свој приједлог доставља директно Влади 
Федерације. 

 
Кандидат за директора полиције даје писмену изјаву о свом 

имовинском стању, која ће бити доступна јавности. 
 
Мандат директора полиције траје четири године и може се само 

једном обновити. 
Члан 55. 

 
У случају да се Влада Федерације не сложи са предложеним 

кандидатима из члана 54. овог закона, дужна је о томе у року од 30 дана од 
дана пријема приједлога министра писмено обавијестити министра и 
захтијевати од Независног одбора да поново размотри свој приједлог. 

 
Уколико Независни одбор не прихвати објашњење Владе Федерације 

из става 1. овог члана, доставља министру своју коначну листу са најмање 
три кандидата.  

 
Министар је дужан листу из става 2. овог члана одмах доставити 

Влади Федерације, која ће именовати директора полиције са достављене 
листе. 

 
 

Члан 56. 
 

Ако су испуњени услови за разрјешење директора полиције из члана 
52. тач. 7. и 8. овог закона, Независни одбор  преко министра предлаже 
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разрјешење директора полиције Влади Федерације, која одлучује о 
разрјешењу директора у року од 30 дана од дана пријема приједлога за 
разрјешење. 

 
 У случају да министар не прослиједи приједлог Влади Федерације у 

року од седам дана по пријему приједлога, Независни одбор свој приједлог 
прослиједиће директно Влади Федерације. 

 
У случају да се Влада Федерације не сложи са приједлогом 

Независног одбора за разрјешење директора полиције, доставиће писано 
објашњење министру у којем се даје објашњење и разлози за одбијање 
приједлога. 

 
Уколико Независни одбор не прихвати објашњење Владе Федерације 

из става 3. овог члана, подноси свој коначни приједлог за разрјешење 
директора полиције министру, који тај приједлог просљеђује Влади 
Федерације на одлучивање. 

 
Влада Федерације је дужна у року од десет дана од дана пријема 

приједлога из става 4. овог члана донијети коначну одлуку. 
 

Члан 57. 
 

Министар је овлашћен да Влади Федерације поднесе приједлог за 
разрјешење директора полиције. 

 
Министар ће приједлог из става 1. овог члана поднијети уколико 

директор полиције не обавља послове из члана 43. тачка 1)  овог закона, а 
који се односе на послове из члана 31. тачка 1) овог закона. 

 
Влада Федерације је дужна у року од десет дана од дана пријема 

приједлога из става 1. овог члана размотрити достављени приједлог и 
донијети  коначну одлуку. 

 
Члан 58. 

 
Независни одбор приједлог оцјене о раду директора полиције 

доставља министру, а министар заједно са својим приједлогом оцјене о 
раду директора полиције доставља и приједлог Независног одбора  Влади 
Федерације. 

 
Оцјене о раду директора полиције су “задовољава” и “не 

задовољава”. 
 
На основу приједлога из става 1. овог члана, Влада Федерације 

доноси   коначну годишњу оцјену о раду директора полиције. 
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Члан 59. 
 

Одредбе чл. од 46. до 57. овог закона сходно се примјењују и за 
именовање и разрјешење  замјеника директора полиције. 

 
Члан 60. 

 
Директор полиције је дужан редовно извјештавати Независни одбор о 

своме раду и Независном одбору ставити на располагање све тражене 
податке и документацију из надлежности рада Независног одбора, 
укључујући и приступ одговарајућим подацима и особљу ради утврђивања 
одређених чињеница које су важне за рад Независног одбора, осим 
приступа подацима чија је оперативна  активност у току. 

 
Директор полиције доставља извјештај о свом раду Независном 

одбору  најмање једном мјесечно, а по потреби и чешће. 
 

Члан 61. 
 

Парламент Федерације, на приједлог Владе Федерације, уз 
прибављено мишљење Независног одбора, донијeће пропис којим се ближе 
уређује надлежност и начин рада Независног одбора у вези са провођењем 
процедуре утврђивања годишње оцјене о раду директора полиције, 
дисциплинске одговорности и разрјешења директора полиције, као и других 
питања која се односе на одговорност и разрјешење директора полиције. 

 
IV - ОДНОСИ ФЕДЕРАЛНОГ МИНИСТАРСТВА И УПРАВЕ ПОЛИЦИЈЕ 

                 И ОДНОС ТИХ ОРГАНА  СА ДРУГИМ ОРГАНИМА 
  

1. Односи Федералног министарства и Управе полиције 
 

Члан 62. 
 

Управа полиције самостално обавља послове из своје надлежности 
утврђене овим законом, а министар доноси подзаконске прописе за 
провођење федералних закона из надлежности Управе полиције и врши 
управни надзор над радом Управе полиције. 

 
У вршењу управног надзора из става 1. овог члана, над радом Управе 

полиције,  министар има сљедећа овлашћења: 
 

1) да рјешава у управном поступку о правним лијековима 
изјављеним против управних аката која доноси директор  
полиције, ако посебним законом није одређено да о томе рјешaва 
други орган; 

2) да даје сагласност на акте које доноси директор  полиције, који се 
односе на питања изван управног поступка, када је то одређено 
посебним прописом; 

3) да тражи извјештај о раду Управе полиције у вези с извршавањем 
послова из њене надлежности; 
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4) да одреди извршење појединих задатака из надлежности Управе 
полиције и рокове за њихово извршење и  

5) да обавља и друга овлашћења која су посебним законом дата у 
надлежност министра. 

 
Управа полиције у извршавању послова из своје надлежности 

непосредно остварује сарадњу са другим органима управе и правним 
лицима, а односе према Влади Федерације, предсједнику и 
потпредсједницима Федерације и Парламенту Федерације  остварује преко  
министра. 

 
2. Односи Федералног министарства и Управе полиције са 
             кантоналним министарствима 
 

Члан 63. 
 

Односи Федералног министарства и Управе полиције са кантоналним 
министарствима заснивају се на овлашћењима утврђеним у чл. од 83. до 
86. Закона о организацији органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине 
("Службене новине Федерације БиХ", број 35/05 - у даљем тексту: Закон о 
организацији управе). 

 
Члан 64. 

 
Односи из члана 63. овог закона обухватају питања о начину 

провођењa федералне политике и федералних закона за које је надлежно 
Федерално министарство и Управа полиције, а који су федералним законом 
стављени у надлежност кантоналних министарстава. 

 
У извршавању послова из става 1. овог члана, Федерално 

министарство и Управа полиције имају право тражити од кантоналних 
министарстава податке, списе, документацију и обавјештења о обављању 
послова предвиђених федералним законима, а кантонална министарства су 
дужна доставити тражене податке, списе, документацију и обавјештења у 
роковима које одреди Федерално министарство, односно Управа полиције. 

 
Федерално министарство и Управа полиције ће, у сарадњи са 

кантоналним министарствима, успоставити јединствени функционални 
информациони и информатички систем те свакодневно обавјештавање и 
статистичку обраду података по стандардизованој методологији и уз 
формирање заједничке базе података из области унутрашњих послова 
засноване на електронској обради података. 

 
Подаци из става 3. овог члана морају бити обезбјеђени од 

неовлашћеног приступа и преноса. 
 
Министар својим прописом уређује организацију, начин организовања 

и обављања  послова из става 3. овог члана. 
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Члан 65. 
 

Ако Федерално министарство, односно Управа полиције утврди да 
кантонално министарство, и поред упозорења, не проводи федералне 
законе или прописе из надлежности Федералног министарства и Управе 
полиције или ако би одбијање тог провођења могло изазвати теже штетне 
посљедице по интересе  Федерације или Босне и Херцеговине, Федерално 
министарство, односно Управа полиције ће непосредно извршавати те 
задатке у складу с одредбама чл. 85. и 86. Закона о организацији управе 
док се не успоставе услови да кантонална министарства врше те задатке. 

 
Члан 66. 

 
Федерално министарство и Управа полиције ће помагати, сарађивати 

и координиcати активностима кантоналних министарстава на извршавању 
задатака из члана 64. овог закона, када то захтијевају надлежне институције 
Босне и Херцеговине, одговарајући органи Републике Српске, Брчко 
Дистрикта, тужилаштава и други надлежни органи управе када је неопходно 
обезбиједити интересе Федерације и Босне и Херцеговине, што се врши у 
складу с одговарајућим прописима Федерације и Босне и Херцеговине. 

 
У случају природних и других несрећа (епидемија, поплава, пожар и 

сл.), Федерално министарство и Управа полиције ће пружити кадровску, 
стручну, материјалну, техничку и сваку другу потребну помоћ органима из 
става 1. овог члана, као и федералним, кантоналним, градским и 
општинским органима управе.  

 
Члан 67. 

 
Федерално министарство и Управа полиције са кантоналним 

министарствима и другим органима управе надлежним за унутрашње 
послове и послове полиције у Босни и Херцеговини могу удруживати 
финансијска средства ради заједничке набавке опреме, стручног  
обучавања државних службеника, полицијских службеника и намјештеника 
који раде на унутрашњим пословима и пословима полиције. 
 

Уговори и други облици сарадње које закључе или успоставе 
Федерално министарство и Управа полиције са једним или више 
кантоналних министарстава или другим органима управе из става 1. овог 
члана морају бити под једнаким условима отворени за приступање сваком 
кантоналном министарству, односно другом органу управе надлежном за 
унутрашње послове и послове полиције у Босни и Херцеговини.  

 
Члан 68. 

 
Федерално министарство, у сарадњи са кантоналним 

министарствима, формираће заједничке базе података о саобраћајним 
несрећама, засноване на електронској обради података у складу са 
Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и 
Херцеговини  („Службени гласник БиХ“, бр.: 6/06, 44/07 и 84/09), и о казненој 
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евиденцији, те друге базе података, које су неопходне у раду Федералног 
министарства и Управе полиције. 

 
Управа полиције ће надлежним институцијама Босне и Херцеговине  

достављати податке из своје надлежности ради формирања заједничких 
база података, које би користили органи из члана 66. став 1. овог закона 
(система аутоматске обраде отисака прстију - АФИС, ДНК-анализа, податке 
о извршеним кривичним дјелима и њиховом извршиоцима и др.). 

 
Члан 69. 

 
Федерално министарство ће с органом надлежним за полицију  

Републике Српске и Брчко Дистрикта утврдити услове под којима 
полицијски службеници могу обављати одређене послове и задатке на 
подручју Републике Српске и Брчко Дистрикта, односно  услове под којима 
полицијски службеници тих органа могу обављати одређене послове и 
задатке на подручју Федерације.  

  
Члан 70. 

 
Федерално министарство и Управа полиције сарађују са невладиним 

и другим организацијама, удружењима и фондацијама ради развијања 
партнерства у спречавању или откривању недопуштеног понашања, 
починиоца и остваривања других безбједносних циљева. 

 
У остваривању сарадње из става 1. овог члана Федерално 

министарство и Управа полиције поступају у складу са законом и другим 
прописом. 

 
V  - НАДЗОР НАД ЗАКОНИТОШЋУ  РАДА 

                                ФЕДЕРАЛНОГ МИНИСТАРСТВА И УПРАВЕ ПОЛИЦИЈЕ 
 

Члан 71. 
 

Надзор над законитошћу рада Федералног министарства и Управе 
полиције обезбјеђује се парламентарном и грађанском контролом. 

 
Члан 72. 

 
Парламентарни надзор над законитошћу рада Федералног 

министарства и Управе полиције врше радна тијела домова  Парламента 
Федерације надлежна за безбједност.  

 
Члан 73. 

 
Надзор из члана 72. овог закона врши се  разматрањем извјештаја и 

информација министра и директора полиције, као и обављањем  разговора 
са министром и директором полиције, а уколико се оцијени да је потребно, 
може се извршити и непосредни увид у акте и предмете, односно 
документацију Федералног министарства и Управе полиције. 
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Федерално министарство и Управа полиције су дужни ради вршења   

надзора из става 1. овог члана дати на увид тражене податке, списе и 
документацију, као и потребна објашњења у захтијеваном року. 

 
 

Члан 74. 
 
Радна тијела из члана 72. овог закона, након преузетих активности из 

члана 73. овог закона, могу одлучити да се о одређеним питањима проведе 
истрага и обави саслушање свједока, односно других лица, као и предузму 
други докази.  

 
Истрагу из става 1. овог члана врши аd hoc тијело, које се формира 

за сваки конкретни случај. 
 
Чланови тијела из става 2. овог члана биће именовани са листе 

експерата из појединих области у складу са процедуром коју одреди радно 
тијело Представничког дома Парламента Федерације надлежно за 
безбједност. 

 
Листу из става 3. овог члана чине полицијски службеници, државни 

службеници, представници правосудних органа и адвокатске коморе. 
Чланови тијела из става 2. овог члана потписаће изјаву о чувању  

тајности података који им буду доступни. 
 
Образац и текст изјаве сачиниће радно тијело Представничког дома 

Парламента Федерације надлежно за безбједност. 
 

Члан 75. 
 

 Радна тијела из члана 72. овог закона извјештај о извршеном 
надзору или истрази из чл. 73. и 74. овог закона достављају Парламенту 
Федерације, који доноси смјернице и даје налог за отклањање утврђених 
неправилности те одређује рокове за извршење тих задатака. 

  
Федерално министарство и Управа полиције дужни су  поступати по 

смјерницама и налозима Парламента Федерације и о предузетим мјерама 
информиcати Парламент Федерације у року од 30 дана од дана пријема тих 
смјерница или налога. 

Члан 76. 
 

Радна тијела из члана 72. овог закона, уз сагласност законодавно- 
правних комисија домова Парламента Федерације, прописаће садржај и 
начин вршења надзора из чл. 73. и 74. овог закона.    
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Члан 77. 
 

Грађански надзор над радом Федералног министарства и Управе 
полиције остварује  Одбор за жалбе грађана из члана  85. овог закона. 
 

 
VI - РАДНИ ОДНОСИ И ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ 

 
1. Радни односи 

 
Члан 78. 

 
Закони и подзаконски прописи којима су уређена права, дужности и 

одговорности из радних односа за државне службенике и намјештенике у 
федералним органима управе примјењују се и на радне односе државних 
службеника и намјештеника Федералног министарства и Управе полиције, 
осим у питањима која су овим законом другачије уређена. 

 
Полицијски службеници Федералног министарства и Управе полиције 

права, дужности и одговорности из радних односа остварују у складу са 
Законом о полицијским службеницима. 

 
Члан 79. 

 
За одређена радна мјеста државних службеника и намјештеника у 

Федералном министарству и Управи полиције на којима се обављају 
послови под посебним условима и одговорностима, средства за плате стичу 
се под истим условима који важе за државне службенике и намјештенике 
федералних органа управе, увећана до 30 % од основне плате. 

 
Влада Федерације, на приједлог министра, утврђује радна мјеста из 

става 1. овог члана. 
 
 

2. Дисциплинска одговорност 
 

Члан 80. 
 
Државни службеници и намјештеници Федералног министарства и 

Управе полиције за повреду службене дужности одговарају дисциплински 
по прописима о дисциплинској одговорности државних службеника и 
намјештеника федералних органа управе. 

 
Полицијски службеници Федералног министарства и Управе полиције 

за повреду службене дужности одговорају по Закону о полицијским 
службеницима. 
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Члан 81. 
 

Директор  полиције дисциплински одговара за сљедеће повреде 
службене дужности: 

 
1) неизвршавање или несавјесно или неблаговремено извршавање 

службених задатака предвиђених овим и другим законима и 
подзаконским прописима; 

2) неовлашћено коришћење средстава повјерених ради извршења 
задатака и дужности утврђених овим законом и другим законима и 
подзаконским прописима; 

3) непоступање по захтјеву Независног одбора из члана 60. овог 
закона или недозвољавање вршења надзора или непоступање по 
смјерницама и налозима Парламента Федерације из члана 75. 
овог закона;  

4) злоупотреба службеног положаја; 
5) неоправдано одсуство са дужности у трајању дужем од  три дана у 

једном мјесецу; 
6) давање нетачних података који утичу на доношење одлука 

надлежних органа; 
7) одбијање извршења законитих наредби надлежних органа; 
8) спречавање грађана или правних лица у остваривању њихових 

права при подношењу захтјева, жалби, притужби, молби и других 
поднесака или неодлучивање по тим поднесцима у законском 
року; 

9) прикривање чињеница о начину извршења службених задатака; 
10) спречавање, избјегавање, ометање или на други начин одгађање 

провођења дисциплинског поступака против државног службеника, 
полицијског службеника и намјештеника; 

11) непредузимање или недовољно предузимање мјера из своје 
надлежности; 

12) давање и откривање података који су одређени степеном тајности 
у складу са Законом о заштити тајних података; 

13) вршење активности које нису у складу с интересима Федералног 
министарства и Управе полиције, односно којима се нарушава 
углед Федералног министарства и Управе полиције; 

14) учествовање у политичким активностима и вршење других 
политичких активности које нису у складу са службеном дужношћу; 

15) противправно прибављање личне или имовинске користи за себе 
или друге у вези са радом; 

16) издавање наређења чије би извршење представљало кривично 
дјело; 

17) дискриминиcање 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.  
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Члан 82. 
 
Органи за утврђивање дисциплинске одговорности директора 

полиције за повреде службене дужности из члана 81. овог закона су: 
 

1) Независни одбор који проводи првостепени дисциплински 
поступак и изриче дисциплинске санкције, 

2) Другостепена дисциплинска комисија који рјешава жалбе 
изјављене на одлуке Независног одбора. 

 
Рјешење о покретању дисциплинског поступка доноси министар. 
Иницијативу за покретање дисциплинског поступка могу поднијети 

Независни одбор, Комисија за безбједност оба дома Парламента, други 
органи и министар на властити приједлог, када у оквиру своје надлежности  
утврде да постоје основи сумње да је директор Управе полиције починио 
повреду службене дужности из члана 81. овог закона. 

У рјешењу из става 2. овог члана одредиће се лице које ће заступати 
рјешење о покретању дисциплинског поступка пред Независним одбором. 

Дисциплински поступак је јаван. 
Одлука другостепене дисциплинске комисије донесене по основу 

рјешавања жалбе  је коначна и против ње се може поднијети тужба  код 
надлежног суда. 

Другостепена дисциплинска комисија има пет чланова који су 
државни службеници из федералних органа управе, од чега  су најмање два 
члана  дипломирани правници и намјање два  члана  руководећи државни 
службеници, а које именује Влада Федерације.  

 
Члан 83. 

 
Директору полиције за  повреде службене дужности  из члана 81. 

овог закона могу се изрећи сљедеће дисциплинске санкције: 
 

1) новчана казна и 
2) престанак радног односа. 

 
Члан 84. 

 
Влада Федерације, на приједлог министра и уз мишљење Независног 

одбора, прописом ће ближе уредити дисциплински поступак, начин рада 
органа из члана 82. овог закона и изрицање дисциплинских санкција из 
члана 83. овог закона те друга питања која се односе на дисциплинску 
одговорност директора полиције. 

 
VII - ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ ГРАЂАНА 

 
Члан 85. 

 
Одбор за жалбе грађана (у даљем тексту: Одбор) је независно тијело 

Парламента Федерације које чине три члана, од којих је један члан државни 
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службеник федералних органа управе, а два члана представници грађана, 
од којих је један предсједавајући Одбора. 

 
Одбор именује Парламент Федерације на приједлог радних тијела  из 

члана 48. став 1. овог закона по поступку који утврде та радна  тијела. 
 
 Састав Одбора ће одражавати националну и полну заступљеност. 
 
Административну и техничку подршку у раду Одборa пружа 

Парламент Федерације, који обезбјеђује и накнаду за рад чланова Одбора. 
 

Члан 86. 
 

Рад Одбора има за циљ да обезбиједи објективно и непристрасно 
вођење поступка поводом изјављених жалби на рад и понашање државних 
службеника, полицијских службеника и намјештеника, чиме обезбјеђује 
заштиту људских права и слобода. 

 
Члан 87. 

 
Одбор је надлежан за обављање сљедећих  послова: 
 

1) прима,  разматра,  процјењује  и просљеђује жалбе  на рад 
државних службеника, полицијских службеника и намјештеника 
Федералног министарства, изјављених од грађана, правних 
лица и других субјеката; 

2) подноси захтјев за покретање интерног поступака против 
полицијског службеника  због повреде службене дужности; 

3) изјављује жалбе на одлуке дисциплинске комисије у 
случајевима када је поступак покренут на захтјев 
предсједавајућег  Одбора; 

4) прати, надзире предмете и интерни поступак које проводи 
Јединица за професионалне стандарде; 

5) прати и надгледа извршење  дисциплинских санкција и 
дисциплинских мјера изречених од надлежних дисциплинских 
тијела и провођење тих дисциплинских санкција и 
дисциплинских мјера, како би се обезбиједила правичност и 
досљедност, као и сврха кажњавања; 

6) прати и надгледа да ли Јединица за професионалне стандарде  
обавјештава подносиоца жалбе о исходу интерног поступка у 
писаној форми;  

7) води евиденције и базе података о жалбама  грађана  и 
резултатима истраге  на основу којих је покренут дисциплински, 
прекршајни или кривични поступак; 

8) захтијева додатно извођење доказа у интерном поступку 
уколико мишљење Одбора није једнако мишљењу Јединице за 
професионалне стандарде; 

9) прати и надгледа да ли је Јединица за професионалне 
стандарде доставила извјештај надлежном тужилаштву у 
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случају када постоји основана сумња да се ради  о кривичном 
дјелу; 

10) прати и надгледа да ли је одговорни руководилац  обавијестио  
подносиоца жалбе; 

11) иницира покретање поступка за утврђивање одговорности 
против државног службеника, полицијског службеника и 
намјештеника Федералног министарства и Управе полиције  
који буде одлагао, опструиcао  или прикривао информације 
везане за било коју повреду службене дужности; 

12) захтијева покретање дисциплинског поступка против 
истражитеља Јединице за професионалне стандарде или 
одговорног водитеља због злоупотребе или запостављања 
поступка; 

13) иницира одговарајући  поступак против подносиоца жалбе у 
случају лажне или тенденциозне жалбе; 

14) врши надзор над остваривањем независности у раду Јединице 
за професионалне стандарде; 

15) доставља Независном одбору жалбу која се односи на рад 
директора полиције; 

16) даје мишљење у случају премјештаја истражитеља из 
Јединице за професионалне стандарде; 

17) доноси Пословник о свом раду; 
18) припрема и подноси шестомјесечни и годишњи извјештај о 

свом раду Парламенту Федерације, Влади Федерације и 
министру; 

19) обавјештава јавност о свом раду и 
20) обавља и друге послове прописане законом и подзаконским 

прописима.  
Члан 88. 

 
Уколико Одбор по захтјеву из члана 87. тачка 8. овог закона није 

сагласан са мишљењем Јединице за професионалне стандарде, дужан је у 
року од 15 дана од дана пријема мишљења поднијети Јединици за 
професионалне стандарде захтјев за покретање дисциплинског поступка 
против полицијског службеника на којег се мишљење односи. 

 
Јединица за професионалне стандарде је дужна у року од 15 дана од 

дана пријема захтјева Одбора из става 1. овог члана поднијети захтјев за 
покретање дисциплинског поступка. 

 
Члан 89. 

 
Одбор ће жалбу изјављену на рад државног службеника или 

намјештеника доставити одговорном руководиоцу у року од 15 дана од дана 
пријема жалбе. 
 

Одговорни руководилац је дужан о предузетим радњама у вези са 
жалбом из става 1. овог члана обавијестити Одбор у року од 15 дана од 
дана пријема жалбе.   
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Члан 90. 
 

Одбор ће жалбу изјављену на рад полицијског службеника доставити 
Јединици за професионалне стандарде у року од 15 дана од дана пријема 
жалбе, која ће о свим предузетим радњама по достављеној жалби након 
проведеног интерног поступка обавијестити Одбор. 

 
Одбор је дужан дати мишљење о обавијести  из става 1. овог члана у 

року од 15 дана од дана пријема обавијести. 
 

Члан 91. 
 

Мандат чланова Одбора је четири године и не може се обновити. 
 
Најмање шест мјесеци прије истека мандата покренуће се процедура 

за избор новог Одбора. 
 

Члан 92. 
 

Чланови Одбора бирају се из реда истакнутих стручњака из области 
правних, друштвених и криминалистичких наука, са најмање пет година 
радног стажа након стицања високе школске спреме, а предсједавајући 
Одбора мора имати најмање десет година радног искуства на правним 
пословима руководећег државног службеника или  као судија или тужилац. 

  
Осим услова из става 1. овог члана, кандидат за члана Одбора треба 

да испуњава  сљедеће услове: 
 

1) да је држављанин Босне и Херцеговине; 
2) да није члан политичке странке;  
3) да против њега није  потврђена оптужница; 
4) да није  осуђиван за кривично дјело;  
5) да му у посљедње три године од дана објављивања јавног 

конкурса није изречена дисциплинска мјера за тежу повреду 
службене дужности. 

 
Члан 93. 

 
Чланове  Одбора разрјешава Парламент  Федерације на приједлог  

радних тијела из члана 48. став 1. овог закона и то: 
 

1) на лични захтјев; 
2) ако дуже времена без оправданог разлога не обавља своју 

дужност; 
3) у случају дуготрајне болести или трајне неспособности за 

обављање дужности у Одбору; 
4) ако престане да испуњава неке од  услова из члана 92. овог 

закона. 
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Члан 94. 

 
Послови, задаци и друга питања која се односе на рад и 

функциониcање Одбора, а која нису регулиcана овим законом, детаљније 
ће бити прописана Пословником из члана 87. тачка 17. овог закона.  

 

VIII - НАДЗОР НАД ПРОВОЂЕЊЕМ ЗАКОНА 

Члан 95. 

Надзор над провођењем овог закона и подзаконских прописа 
донесених на основу овог закона у Управи полиције и кантоналним 
министарствима врши Федерално министарство, а у односу на финансијска 
средства Федералног министарства и Управе полиције надзор врши 
Федерално министарство финансија - Федерално министарство финанција. 

 

IX -  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 96. 
 

До доношења одговарајућих закона и других прописа о превозу 
опасних материја и прописа о експлозивним материјама за потребе 
привреде, Федерално министарство ће обављати сљедеће послове: 
 

1) одобравање производње експлозивних материја типа АНФО на 
мјесту употребе; 

2) одобравање промета експлозивних материја за употребу у 
привреди; 

3) одобравање стављања у промет и употребу експлозивних 
материја на подручју Федерације; 

4) одобравање превоза експлозивних материја преко територије 
Федерације у случају увоза, извоза или транзита тих материја 
преко територије Босне и Херцеговине; 

5) вршење надзора над провођењем стручног оспособљавања 
возача опасних материја и издавање АДР cертификата о стручној 
оспособљености возача у складу с Европским споразумом у 
међународном превозу опасних роба у друмском саобраћају; 

6) вршење надзора над производњом, прометом и превозом 
експлозивних материја; 

7) координација активностима у области превоза опасних материја и  
производње, промета и превоза експлозивних материја са 
кантоналним министарствима унутрашњих послова. 
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Послове из става 1. овог члана у првостепеном поступку 
рјешава Управа полиције, а у другостепеном Федерално 
министарство. 

 
Члан 97. 

 
Парламент Федерације ће у року од три мјесеци од дана ступања на 

снагу овог закона донијети пропис из члана 61. овог закона. 
 
Радна тијела из члана 72. овог закона ће у року од шест мјесеци од 

дана ступања на снагу овог закона донијети пропис из члана 76. овог 
закона. 

 
Влада Федерације ће у року од шест мјесеци од дана ступања на 

снагу овог закона донијети пропис из члана  5., члана 10. став 2., члана  17., 
члана 33. став 2. и  члана 84. овог закона. 

 
Министар ће у року од шест  мјесеци од дана ступања на снагу овог 

закона донијети  пропис из члана 14. тачка 25), чл. 18., 29. и 40., члана 43. 
тачка 12)  и члана 64. став 5. овог закона. 
 

 
Члан 98. 

 
До доношења прописа из члана 97. овог закона примјењиваће се 

прописи који су се примјењивали до дана ступања на снагу овог закона. 
 

Члан 99. 
 

Министар ће у року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог 
закона донијети Правилник из члана 19. овог закона. 

 
Члан 100. 

 
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о 

унутрашњим пословима Федерације Босне и Херцеговине (“Службене 
новине Федерације БиХ”, број 49/05). 

 
Члан 101. 

 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

“Службеним новинама Федерације БиХ”. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
I - УСТАВНИ ОСНОВ 
 
 За доношење Закона о унутрашњим пословима Федерације Босне и 
Херцеговине  постоји уставни основ који је садржан у одредби члана IV А. 
20. (1) д)  Устава Федерације Босне и Херцеговине према којој је Парламент 
надлежан за доношење закона о вршењу дужности федералне власти. С 
обзиром на то да се овим законом уређују унутрашњи послови из 
надлежности Федерације, наведена уставна одредба представља уставни 
основ за његово доношење. 
 
 
II - РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 
Примјеном Закона о унутрашњим пословима Федерације Босне и 
Херцеговине  („Службене новине Федерације БиХ“, број 49/05) уочени су 
одређени недостаци појединих законских рјешења који отежавају и стварају  
проблеме  у његовом провођењу. 

Доношење Закона о измјенама и допунама Закона о полицијским 
службеницима Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине 
Федерације БиХ“, број 70/08) захтијева брисање члана 57. Закона о 
унутрашњим пословима Федерације Босне и Херцеговине („Службене 
новине Федерације БиХ“, број 49/05) како би се десертификованим 
полицајцима  омогућио пријем у радни однос у Федерално министарство и 
Управу полиције. 
У Закону о унутрашњим пословима уочена су одређена одступања од 
других законских прописа у којима су регулисана одређена питања, а која се   
детаљније уређују  Законом о унутрашњим пословима Федерације БиХ, као 
нпр. избор и именовање директора полиције. 
Наиме, у чл. 46. и 59. Закона о полицијским службеницима Федерације 
Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 27/05 и 
70/08) одређени су општи услови за полицијског службеника  и посебни 
услови за именовање директора полиције, што у члану 33. Закона о 
унутрашњим пословима Федерације БиХ није идентично. 
Такође, одређени појимови који се користе у Закону о унутрашњим 
пословима нису терминолошки усклађени са другим законским прописима 
који се односе на тај појам, нпр. у Закону о унутрашњим пословима 
спомиње се појам смјењивање директора полиције, а у Закону о 
полицијским службеницима Федерације БиХ појам разрјешење (члан 62.). 
Како је у члану 62. тачка д. Закона о полицијским службеницима ФБиХ као 
услов за разрјешење директора полиције наведена и дисциплинска 
одговорност директора полиције, а да она није дефинисана кроз  Закон о 
полицијским службеницима Федерације БиХ,  то је ради остваривања  
права, дужности и одговорности по основу радног односа директора 
полиције потребно законски регулисати и дисциплинску одговорност 
директора полиције. 
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С обзиром на то да је Законом о унутрашњим пословима Федерације БиХ 
уређено питање именовања и разрјешења директора полиције које врши 
Влада Федерације Босне и Херцеговине и да је дисциплинска одговорност 
једна од основа за разрјешење директора полиције, то је дисциплинску 
одговорност директора полиције потребно уредити у оквиру разрјешења 
директора полиције, што је уређено у оквиру Закона о унутрашњим 
пословима Федерације БиХ. 
Такође, доношење Закона о агенцијама и унутрашњим службама за 
заштиту људи и имовине („Службене новине Федерације БиХ“, број 78/08) и 
Закона о заштити од пожара и ватрогаству захтијева њихово усклађивање  с 
одредбама Закона о унутрашњим пословима Федерације Босне и 
Херцеговине. 
Прегледом одредби Закона о унутрашњим пословима Федерације БиХ да 
се утврдити да нису системски постављене по поглављима која би требала 
да регулишу одређена питања. Одредбе које се односе на рад и 
организацију Федералног министарства и Управе полиције  се испреплићу, 
те су самим тим постале непрегледне и несистематичне, а основни циљ 
прописа је да буде прегледан и системски постављен. 
 
III - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ПРАВНИХ РЈЕШЕЊА 
 
Концепцијски и садржајно Закон о унутрашњим пословима Федерације 
Босне и Херцеговине је систематизован у девет  поглавља, која чине 
тематски заокружене цјелине, унутар садржински јединственог акта, и то: I - 
Основне одредбе, II -  Надлежност, организација и руковођење Федералним 
министарством, III - Управа полиције, IV -  Односи Федералног 
министарства и Управе полиције и односи тих органа са другим органима, V 
- Надзор над законитошћу рада Федералног министарства и Управе 
полиције, VI - Радни односи и дисциплинска одговорност, VII - Одбор за 
жалбе грађана, VIII - Надзор над провођењем закона  и IX - Прелазне и 
завршне одредбе. 

 
Поглавље I - Основне  одредбе 
  
У поглављу Основне одредбе дефинисано је шта се Законом о унутрашњим 
пословима уређује те да се у Федералном министарству налази Управа 
полиције, као орган управе. Овим поглављем  су одређени и унутрашњи 
послови из надлежности Федералног министарства који проистичу из 
Устава Федерацији Босне и Херцеговине, као и других закона Федерације 
(Закон о агенцијама и унутрашњим службама за заштиту људи и имовине, 
Закон о заштити од пожару и ватрогаству итд.) те обавезе грађана, 
привредних друштава и других правних лица да поступају по наређењу 
Федералног министарства, Управе полиције и полицијског службеника, као 
и обавезе полицијског службеника да чува живот лица и људско 
достојанство и примјењује мјере принуде утврђене федералним законом 
само када су нужне. 
У члану 9.  утврђене су дужности Федералног министарства и Управе 
полиције да извјештавају јавност о догађајима и појавама из своје 
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надлежности које се врши путем средстава јавног информисања, као и на 
други посебан начин. 
У члану 12. одређено је да су за извршење унутрашњих послова из 
надлежности Федералног министарства утврђених у члану 3. Закона 
обезбијеђена средства у буџету Федерације БиХ и да у односу на средства 
обезбијеђена у буџету Управа полиције има статус буџетског корисника 
унутар буџетског раздјела Федералног министарства. Статус Управе 
полиције као буџетског корисника унутар буџетског раздјела Федералног 
министарства у наведеној одредби је одређен  према Закону о извршењу 
буџета Федерације Босне и Херцеговине  којим  се у оквиру раздјела 14 - 
Федерално министарство унутрашњих послова - Федерално министарство 
унутарњих послова налазе буџетски корисници разврстани у главе 1401 - 
Федерално министарство унутрашњих послова и 1403 - Федерална управа 
полиције. 
  
Поглавље II - Надлежност, организација и руковођење Федералним    
                     министарством 
 
У наведеном поглављу утврђене су надлежности и послови Федералног 
министарства (чл. 13. и 14.), организација Федералног министарства која се  
утврђује Правилником о унутрашњој организацији, начин руковођења 
Федералним министарством, права, дужности и одговорности федералног 
министра и школовање полазника Полицијске академије. 
Одредбе чл. 22. до 24. усклађене су с одредбама Закона о организацији 
органа управе Федерације Босне и Херцеговине којима је дефинисан начин 
руковођења министарством те права, дужности и одговорности министра. 
 
Поглавље III - Управа полиције 
 
У наведеном поглављу дефиниcана је надлежност Управе полиције (чл. 30. 
и 31.) и  да оперативне послове полиције обавља самостално (члан 32.) и 
право Управе полиције да у извршавању одређених послова из члана 31. 
тачка 1. Закона формира специјалну касу чији износ финансијских 
средстава као и друга питања у вези са начином коришћења специјалне 
касе ће одредити Влада Федерације (члан 33.).  
Такође је у оквиру овог поглавља утврђена дужност Управе полиције  да 
поступа по прописима које доноси Федерално министарство и по другим 
прописима који се односе на рад Управе полиције те обавеза Управе 
полиције да обавијести кантонална министарства када у обављању послова 
из своје надлежности сазна да се припрема извршење кривичног дјела из 
надлежности кантоналног министарства (чл. 34. до 38.). 
У члану 39. је предвиђено да се ради обављања антитерористичких и 
других полицијских послова из члана 3. став 1. тач. 1. и 2. овог закона 
оснива Специјална полицијска јединица. 
Одредбама чл. 41., 42. и 43. уређено је питање руковођења Управом 
полиције, као и одговорност директора Управе полиције према министру и 
Влади Федерације, те послови које директор полиције обавља. 
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У чл. 44. и 45. уређено је питање замјеника директора полиције, као и 
услови када замјеник директора полиције мијења директора полиције и 
одговорност замјеника директора полиције. 
У члану 46. одређено је ко врши процедуру избора директора полиције, а ко 
врши коначни избор директора. 
У члану 47. одређен је статус Независног одбора. 
У чл. 48 и 49. одређено је ко врши именовање Независног одбора, као и 
начин и поступак именовања Независног одбора те мандат Независног 
одбора. Такође у наведеним одредбама одређени су рокови за покретање 
именовања Независног одбора, као и рок до када Независни одбор којем је 
престао мандат може настављати да извршава своје надлежности из овог 
закона. 
У чл. 50 и 51. одређени су услови које треба да кандидат испуњава за члана 
Независног одбора, те услови, тијело и поступак разрјешења члана 
Независног одбора. 
У члану 52. одређен је дјелокруг рада Независног одбора. 
У чл. 53., 54., 55. и 56. одређени су услови за именовање директора 
полиције, поступак и начин његовог именовања и  разрјешења. 
У члану 58. је дефиниcан начин оцјењивања рада директора полиције и 
тијела која учествују у оцјењивању  рада директора полиције. 
У члану 60. Утврђена je дужност директора полиције да извјештава 
Независни одбор о свом раду и да на захтјев Независног одбора стави на 
располагање сву тражену документацију, укључујући приступ одговарајућим 
подацима и особљу. 
С обзиром на то да Независни одбор има права, дужности и одговорности 
код избора директора полиције и замјеника директора полиције, 
разрјешења директора полиције, у поступку дисциплинске одговорности 
директора полиције, разматрања притужби на рад директора полиције, као 
и праћења и оцјењивања  рада директора полиције, неопходно је донијети 
подзаконски пропис којим би се у потпуности прецизирао и дефиниcао рад 
Независног одбора (члан 61.). 
Одредбе чл. 46. до 61. су дефиниcане и уграђене на приједлог Независног 
одбора, који врши послове процедуре избора директора полиције, 
предлагање оцјене за директора полиције, његово разрјешење, као и 
учешће у дисциплинском поступку. 
Такође у одредбе чл. 46. до 61. уграђене су  одређене примједбе и сугестије 
Управе полиције и ЕУПМ-а. 
 
Поглавље IV - Односи Федералног министарства и Управе полиције и 
односи тих органа са другим органима 
 
Овим поглављем уређени су односи федералног министра, као 
руководиоца федералног органа, и Управе полиције, као управе која се 
налази у саставу Федералног министарства, који су  усклађени с одредбама 
Закона о организацији органа управе Федерације Босне и Херцеговине, те  
односи између Федералног министарства и Управе полиције према 
кантоналним министарствима унутрашњих послова и других органа управе 
у Босни и Херцеговини (чл. 62. до 70.).  
Примједбе и сугестије које су имали ЕУПМ и Управа полиције, а односиле 
су се на наведено поглавље,  у већини cу прихваћене. 
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Поглавље V - Надзор над радом Управе полиције 
 
У овом поглављу је дефинисан надзор над радом Федералног 
министарства и Управом полиције који се обезбјеђује  парламентарном и 
грађанском контролом. 
Радна тијела Представничког дома Парламента Федерације БиХ надлежна 
за безбједност су закључком задужила Федерално министарство да 
приликом израде измјена и допуна Закона о унутрашњим пословима или 
новог закона о унутрашњим пословима обезбиједи да се у Закон уграде 
одредбе које омогућавају вршење парламентарног надзора над 
законитошћу рада Федералног министарства и Управе полиције.  
Одредбама чл. 71. до 76.  дефинисан је надзор над радом Федералног 
министарства и Управе полиције који врше радна тијела надлежна за 
безбједност Парламента Федерације Босне и Херцеговине. 
  
Поглавље VI - Радни односи и дисциплинска одговорност 
 
 Овим поглављем дефинисана су питања радних односа и дисциплинске 
одговорности државних службеника, полицијских службеника и 
намјештеника Федералног министарства и Управе полиције, као и право на 
додатак на плату до 30 % за одређена радна мјеста државних службеника и 
намјештеника у Федералном министарству  и Управи полиције на којима се 
обављају послови под посебним условима и одговорностима.  
Код радних мјеста на којима се обављају послови под посебним условима и 
одговорностима, средства за плате стичу се под истим условима који важе 
за државне службенике и намјештенике федералних органа управе, 
увећана до 30 %, а у складу са закључцима Комисије која је била сачињена 
од представника радних тијела Представничког дома и Дома народа 
Парламента Федерације БиХ која су надлежна за безбједност, ОХР-а, 
Федералног министарства и Управе полиције, а у вези са рјешавањем 
питања државних службеника и намјештеника на Полицијској академији и 
Форензици  који су до доношењa Закона о полицијским службеницима 
Федерације БиХ (“Службене новине Федерације БиХ”, бр. 27/05 и 70/08) 
имали статус овлашћених службеника. 
С обзиром на то да ОХР није дао сагласност да се кроз Закон о измјенама и 
допунама Закона о полицијским службеницима Федерације БиХ (“Службене 
новине Федерације БиХ”, број 70/08) врате полицијска овлашћења 
државним службеницима и намјештеницима Полицијске академије и 
Форензике, Комисија је донијела закључак да се питање државним 
службеницима и намјештеницима Полицијске академије и Форензике 
ријеши кроз Закон о унутрашњим пословима ФБиХ, увођењем додатка на 
посебне услове рада и одговорност до 30 %, колико имају и полицијски 
службеници према Закону о полицијским службеницима Федерације БиХ. 
Такође у овом поглављу је дефинисана и дисциплинска одговорност 
директора полиције на начин да су набројане  повреде службене дужности и 
предвиђена обавеза Владе  Федерације да на приједлог министра уз 
мишљење Независног одбора донесе пропис којим ће ближе уредити 
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дисциплински поступак, органе дисциплинског поступка, дисциплинске 
санкције и друга питања која се односе на дисциплинску одговорност 
директора полиције. 
 
Поглавље VII - Одбор за жалбе грађана  
 
Овим поглављем формиран је Одбор за жалбе грађана који је независно 
тијело Парламента Федерације БиХ, а административну и техничку помоћ 
му пружа Федерално министарство (члан 85.).  
У члану 87. утврђени су послови Одбора. 
Од чл. 88. до 94. одређено је поступање Одбора по поднесеним жалбама на 
рад државних службеника, полицијских службеника и намјештеника 
Федералног министарства  и Управе полиције, мандат Одбора, услови које 
кандидат треба да испуњава за члана Одбора те његово разрјешење. 
Одбор за жалбе грађана према овом закону врши грађански надзор над 
радом Федералног министарства и Управе полиције и усклађен је са 
прописима на државном нивоу. 
Грађански надзор над радом Федералног министарства и Управе полиције 
према Закону о унутрашњим пословима Федерације БиХ („Службене новине 
Федерације БиХ“, број 49/05) врши Уред за притужбе јавности чији је састав 
чланова и послови као код Одбора за жалбе грађана. 

Поглавље VIII - Надзор над провођењем Закона 

У овом поглављу одређено je да надзор над провођењем овог закона и 
подзаконских прописа донесених на основу овог закона у Управи полиције и  
кантоналним министарствима врши Федерално министарство, а у односу на 
финансијска средства Федералног министарства и Управе полиције надзор 
врши Федерално министарство финансија. 

 
Поглавље IX - Прелазне  и завршне одредбе 
 
У наведеном поглављу је дефинисано да до доношења одговарајућих 
закона и других прописа о превозу опасних материја и прописа о 
експлозивним материјама за потребе привреде, Федерално министарство 
ће обављати послове: одобравања производње експлозивних материја 
типа АНФО на мјесту употребе, одобравања промета експлозивних 
материја за употребу у привреди, одобравања стављања у промет и 
употребу експлозивних материја на подручју Федерације, одобравања 
превоза експлозивних материја преко територије Федерације у случају 
увоза, извоза или транзита тих материја преко територије Босне и 
Херцеговине, вршење надзора над провођењем стручног оспособљавања 
возача опасних материја и издавање АДР-сертификата о стручној 
оспособљености возача у складу с Европским споразумом у међународном 
превозу опасних роба у друмском саобраћају, вршење надзора над 
производњом, прометом и превозом експлозивних материја и координација 
активностима у овој области са кантоналним министарствима унутрашњих 
послова. 
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Извршење послова који се односе на превоз опасних материја и послова 
који се односе на експлозивне материје за потребе привреде нису 
дефинисани прописима Федерације БиХ и Босне и Херцеговине, већ се 
врше на основу прописа који су предузети од СФРЈ и РБиХ, а који нису у 
складу с организационом структуром Федерације БиХ, те је у току 
доношење прописа који уређују материју из члана 95., а којима ће бити у 
потпуности дефинисани послови који су у надлежности Федерације. Из 
наведених разлога је наведено питање дефинисано у поглављу Прелазне и 
завршне одредбе. 
Такође, у овом поглављу је  предвиђено да Влада Федерације и федерални 
министар у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона 
донесу прописе за које су овлашћени, као и да прописи који су се 
примјењивали до дана ступања на снагу овог закона остану у примјени до 
доношења нових прописа.   
 
IV - ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 
За реализацију Закона о унутрашњим пословима Федерације БиХ, и 

то за члан 79. Закона, потребно је обезбиједити у буџету Федерације БиХ 
новчана средства у износу од  454.981,00 КМ. Предвиђени износ средстава 
односи се на додатак на плату по основу посебних услова рада за одређена 
радна мјеста која су била утврђена Одлуком о одређивању радних мјеста на 
којима постоје посебни услови рада у Федералном министарству 
унутрашњих послова (“Службене новине Федерације БиХ”, број 10/08), а 
која је престала да се примјењује  доношењем Закона о платама и 
накнадама у органима власти Федерације Босне и Херцеговине (“Службене 
новине Федерације БиХ”, број 45/10).  
 


