
Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 59/09 

 

Temeljem članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 57. 
sjednici Zastupničkog doma, održanoj 8. srpnja 2009. godine, i na 32. sjednici Doma naroda, održanoj 13. 
srpnja 2009. godine, usvojila je   

 

ZAKON   
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRANIČNOJ POLICIJI BOSNE I 

HERCEGOVINE   
 

Članak 1.   

U Zakonu o Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/04 i 27/07), članak 1. 
mijenja se i glasi:   

"Članak 1. 
Djelokrug propisivanja   

(1)    Ovim Zakonom propisuje se nadležnost, ustrojstvo i upravljanje Graničnom policijom Bosne i 
Hercegovine (u daljnjem tekstu: GPBiH) kao policijskim organom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: 
BiH), te druga pitanja bitna za funkcioniranje GPBiH.   

(2)    Na sva pitanja bitna za djelovanje GPBiH, kao policijskog organa, u mjeri u kojoj nisu propisana ovim 
Zakonom, primjenjuje se Zakon o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Zakon o Direkciji za 
koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine, Zakon o 
neovisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 
36/08) i drugi odgovarajući zakoni koje GPBiH primjenjuje u svome radu.   

(3)    Na sva pitanja ustrojstva i upravljanja, te druga pitanja bitna za funkcioniranje GPBiH kao upravne 
organizacije, poput donošenja Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i drugih 
propisa, upravnog nadzora, odnosa između institucija BiH, te odnosa prema pravnim i fizičkim osobama, u 
mjeri u kojoj nisu propisana ovim Zakonom, primjenjuje se Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave 
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07 i 35/09) i Zakon o 
upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02)."   

Članak 2.   

U članku 3. naziv članka mijenja se i glasi: "Sjedište i proračun GPBiH".   

Stavak (3) briše se.   

Članak 3.   

U članku 4. naziv članka mijenja se i glasi: "Radni odnosi u GPBiH".   

Stavci (1), (4) i (5) mijenjaju se i glase:   

"(1)    Uposleni u GPBiH su: policijski službenici, državni službenici, uposlenici i ostali uposleni u skladu s 
Pravilnikom.   



(4)    Radni odnosi uposlenika GPBiH uređuju se Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine 
("Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05 i 48/05).   

(5)    Radna mjesta na kojima rade policijski i državni službenici, uposlenici, te ostali uposleni uređuju se 
Pravilnikom."   

Članak 4.   

U nazivu članka 6. iza riječi "zastupljenost" dodaju se riječi: "u GPBiH".   

U članku 6. u stavku (1) iza riječi: "državnih službenika" dodaje se zarez i riječ "uposlenika".   

Članak 5.   

U članku 10. u stavku (2) točka 6. briše se.   

Dosadašnja točka 7, koja postaje točka 6, mijenja se i glasi:   

"6.    Ostale organizacijske jedinice utvrđene Pravilnikom".   

Stavak (5) mijenja se i glasi:   

"(5)    Struktura GPBiH detaljnije se uređuje Pravilnikom u skladu s ovim Zakonom."   

Članak 6.   

U članku 11. naziv članka mijenja se i glasi: "Rukovođenje u GPBiH".   

U stavku (1), iza riječi: "direktor GP" dodaju se riječi: "(u daljnjem tekstu: ravnatelj)".   

Stavci (2) i (3) mijenjaju se i glase:   

"(2)    Ravnatelj ima jednog zamjenika (u daljnjem tekstu: zamjenik ravnatelja) i jednog pomoćnika 
ravnatelja za organizaciju i operacije (u daljnjem tekstu: pomoćnik ravnatelja), koji za svoj rad odgovaraju 
ravnatelju.   

(3)    Ravnatelj je za svoj rad i rad GPBiH odgovoran ministru sigurnosti i Vijeću ministara."   

Iza stavka (4) dodaje se novi stavak (5), koji glasi:   

"(5)    Ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnik ravnatelja ne mogu biti iz istoga konstitutivnog naroda."   

Članak 7.   

Članak 12. mijenja se i glasi:   

"Članak 12. 
Zamjenik ravnatelja   

(1)    Zamjenik ravnatelja pomaže ravnatelju u obavljanju njegovih dužnosti, zamjenjuje ravnatelja za 
vrijeme njegove odsutnosti, obavlja pojedine dužnosti koje mu prenese ravnatelj, te izvršava zaduženja koja 
mu, po potrebi, dodjeljuje ravnatelj s ciljem efikasnog i pravilnog obavljanja poslova GPBiH.   

(2)    Dužnosti i odgovornosti zamjenika ravnatelja detaljnije se uređuju Pravilnikom."   



Članak 8.   

Članak 13. mijenja se i glasi:   

"Članak 13. 
Pomoćnik ravnatelja i rukovodeći službenici organizacijskih jedinica   

(1)    Pomoćnik ravnatelja rukovodi Glavnim uredom.   

(2)    Pomoćnik ravnatelja i ostali rukovodeći službenici osnovnih organizacijskih jedinica postavljaju se, 
imenuju, te im prestaje radni odnos sukladno Zakonu o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine i 
Zakonu o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.   

(3)    Dužnosti i odgovornosti pomoćnika ravnatelja i ostalih rukovodećih službenika organizacijskih jedinica 
detaljnije se utvrđuju Pravilnikom GPBiH.   

(4)    Nakon isteka mandata pomoćnika ravnatelja, policijski službenik koji je bio na takvom položaju 
raspoređuje se na položaj za koji je potreban čin glavnog inspektora."   

Članak 9.   

Članak 14. mijenja se i glasi:   

"Članak 14. 
Imenovanje i razrješenje ravnatelja i zamjenika ravnatelja   

(1)    Ravnatelja i zamjenika ravnatelja imenuje Vijeće ministara, na prijedlog ministra, s kandidatske liste 
koju dostavi Neovisni odbor na mandat od četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja u drugom 
slijedećem mandatu.   

(2)    Vijeće ministara razrješuje ravnatelja i zamjenika ravnatelja prema uvjetima i procedurama koje 
provodi Neovisni odbor.   

(3)    Ravnatelj i zamjenik ravnatelja mogu biti razriješeni dužnosti prije isteka mandata:   

a)    na osobni zahtjev;   

b)    ako mu je konačnom odlukom izrečena stegovna mjera zbog učinjene teže povrede radne dužnosti;   

c)    ako je osuđen za kazneno djelo, osim za kazneno djelo iz područja sigurnosti prometa;   

d)    ako se utvrdi da je aktivni član političke stranke;   

e)    ako se na temelju mišljenja nadležne zdravstvene ustanove utvrdi da je trajno spriječen obavljati 
dužnost".   

Članak 10.   

Članak 15. mijenja se i glasi:   

"Članak 15. 
Dužnost i odgovornosti ravnatelja   

(1)    Ravnatelj:   



a)    predstavlja GPBiH;   

b)    izrađuje godišnji plan rada prema smjernicama i politikama koje utvrde predsjedatelj i zamjenici 
predsjedatelja Vijeća ministara, te nacrt godišnjeg proračuna GPBiH i predlaže ih ministru, koji ih 
prosljeđuje Vijeću ministara na usvajanje;   

c)    rukovodi i usmjerava obavljanje poslova iz nadležnosti GPBiH;   

d)    sudjeluje u izradi planova aktivnosti kojima utvrđuje pitanja i radnje koje treba poduzeti u vezi sa 
sprečavanjem nelegalnih migracija, te kaznena djela i prekršaje iz nadležnosti GPBiH;   

e)    utvrđuje operativnu strategiju za uspješan nadzor i kontrolu državne granice;   

f)    osigurava pravilno provođenje smjernica i naloga tužitelja o radnjama policijskih službenika u vezi s 
kaznenim postupkom;   

g)    osigurava suradnju s agencijama za provedbu zakona, te ostalim odgovarajućim tijelima u BiH;   

h)    osigurava suradnju s tijelima za provedbu zakona i ostalim nadležnim službama stranih država, kao i 
provedbu ostalih međunarodnih sporazuma u području nadzora i kontrole prelaska državne granice, te drugih 
međunarodnih instrumenata koji se odnose na pitanja iz nadležnosti GPBiH;   

i)    predlaže nadležnom tijelu pokretanje pregovora vezanih za sklapanje međunarodnih sporazuma o 
suradnji u vezi s pitanjima državne granice, uključujući sporazume o prihvatu i ponovnom prihvatu;   

j)    obavlja stalne analize radi racionalnog rasporeda osoblja i tehničkih sredstava;   

k)    osigurava primjenu i poštovanje utvrđenih standarda profesionalnih vještina i obuke za osoblje;   

l)    osigurava da GPBiH uspješno primjenjuje odredbe Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu te 
osigurava da osoblje GPBiH bude adekvatno obučeno u primjeni toga Zakona.   

(2)    Uz dužnosti i odgovornosti iz stavka (1) ovoga članka, ravnatelj obavlja i druge poslove, kakvi su:   

a)    donošenje Pravilnika, uz suglasnost Vijeća ministara, te drugih propisa predviđenih zakonom koji su 
potrebni da bi se omogućilo obavljanje poslova iz nadležnosti GPBiH;   

b)    raspoređivanje na dužnost pomoćnika ravnatelja i imenovanje rukovoditelja organizacijskih jedinica 
GPBiH sukladno zakonu, Pravilniku i drugim propisima;   

c)    donošenje odluka o zapošljavanju, raspoređivanju i prestanku rada uposlenih u GPBiH sukladno Zakonu 
o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine i drugim zakonima i propisima;   

d)    provođenje aktivnosti za nabavu oružja i streljiva u suradnji s Agencijom za policijsku podršku, a uz 
suglasnost ministra;   

e)    provođenje aktivnosti za nabavu materijalno-tehničkih sredstava, koja Vijeće ministara nije propisalo 
kao standardiziranu opremu;   

f)    provođenje aktivnosti u vezi s programom obuke i stručnog usavršavanja uposlenih u GPBiH, a prema 
Zakonu o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i Zakonu o policijskim službenicima Bosne i 
Hercegovine;   

g)    podnošenje godišnjeg izvješća o radu GPBiH ministru, koji ga prosljeđuje Vijeću ministara, te posebnih 
izvješća, po potrebi ili na zahtjev ministra;   



h)    podnošenje izvješća Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Vijeću ministara i Predsjedništvu 
Bosne i Hercegovine, na njihov zahtjev;   

i)    obavljanje drugih dužnosti propisanih zakonom i drugim propisima.   

(3)    Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada GPBiH i za zakonito trošenje sredstava dodijeljenih GPBiH 
iz proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine."   

Članak 11.   

Članak 16. mijenja se i glasi:   

"Članak 16 
Spriječenost ravnatelja   

(1)    U slučaju kada je ravnatelj spriječen ispunjavati svoje dužnosti i odgovornosti, ispunjava ih zamjenik 
ravnatelja, sve dok ravnatelj ponovno ne bude u mogućnosti da ih preuzme ili do imenovanja novog 
ravnatelja.   

(2)    Ako ravnatelj ne može ponovo preuzeti svoje dužnosti i odgovornosti, Vijeće ministara imenovat će 
novoga ravnatelja u skladu s odredbama članka 12. ovoga Zakona."   

Članak 12.   

Članak 17. briše se.   

Članak 13.   

U članku 18. u stavku (1) riječ "vlasti" zamjenjuje se riječju "službe", riječi: "vezu s Interpolom" zamjenjuju 
se riječima: "međunarodnu operativnu policijsku suradnju", a riječ "nejavnih" briše se.   

Stavak (2) mijenja se i glasi:   

"(2)    GPBiH surađuje i pruža pomoć organima iz stavka (1) ovoga članka na njihov zahtjev."   

Članak 14.   

Članak 20. mijenja se i glasi:   

"Članak 20. 
Međunarodna suradnja GPBiH   

(1)    GPBiH surađuje sa stranim tijelima za provedbu zakona, drugim organima za međunarodnu operativnu 
suradnju, s ciljem obavljanja poslova iz svoje nadležnosti prema ovome Zakonu. Takva suradnja može 
uključivati razmjenu podataka i zajedničko obavljanje poslova iz nadležnosti GPBiH.   

(2)    GPBiH može dostaviti stranim tijelima za provedbu zakona i drugim organima iz stavka (1) ovoga 
članka podatke o državljanima BiH ako primi obavijest da državljanin predstavlja opasnost za sigurnost BiH, 
državu u kojoj se nalazi ili širu opasnost za regionalnu ili globalnu sigurnost.   

(3)    Suradnja sa stranim tijelima za provedbu zakona u kaznenim stvarima obavlja se putem Direkcije za 
koordinaciju policijskih tijela BiH i drugih nadležnih tijela i institucija BiH.   

(4)    GPBiH neće dostaviti podatke o državljanima BiH ako nema razumnog jamstva da će primatelj 
osigurati jednak stupanj zaštite podataka koji se osigurava u Bosni i Hercegovini.   



(5)    Ako se podaci odnose na kazneni postupak koji se vodi u Bosni i Hercegovini, razmjena podataka iz 
ovoga članka obavlja se sukladno zakonima o kaznenom postupku, Zakonom o zaštiti osobnih podataka 
("Službeni glasnik BiH", broj 49/06) i Zakonom o zaštiti tajnih podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 
54/05).   

(6)    Međunarodna suradnja vezana za unutarnja pitanja GPBiH uređuje se pisanim bilateralnim ili 
multilateralnim sporazumima ili protokolima i može pokrivati sve aspekte prekogranične suradnje, 
uključujući analize zajedničkog rizika, razmjenu iskustava i suradnju u vezi s istragama.   

(7)    Policijski službenici GPBiH mogu djelovati izvan teritiorija BiH ako su za to ovlašteni bilateralnim ili 
multilateralnim međunarodnim sporazumima.   

(8)    GPBiH može sudjelovati na međunarodnim sastancima i imenovati časnike za vezu."   

Članak 15.   

Iza članka 22. dodaje se novi članak 22.a, koji glasi:   

"Članak 22.a. 
Mandat imenovanih osoba   

(1)    Mandat osoba koje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju funkcije ravnatelja i zamjenika 
ravnatelja ne može trajati dulje od vremena propisanog člankom 14. stavak (1) Zakona koji je važio prije 
stupanja na snagu ovoga Zakona.   

(2)    Mandat osobi koja na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavlja funkciju pomoćnika ravnatelja trajat 
će do isteka mandata na koji je imenovan.   

(3)    Trajanje mandata osobama iz st. (1) i (2) ovoga članka računa se od dana kada su ravnatelj, zamjenik 
ravnatelja i pomoćnik ravnatelja preuzeli svoje dužnosti."   

Članak 16.   

Iza članka 23. dodaje se novi članak 23.a, koji glasi:   

"Članak 23a. 
Donošenje Pravilnika i primjena propisa   

(1)    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika bit će donesen u roku od 60 dana od dana stupanja na 
snagu ovoga Zakona.   

(2)    Odabir, školovanje i stručno usavršavanje kadeta koje je započelo prije stupanja na snagu ovoga 
Zakona, provodit će se prema odgovarajućim propisima GPBiH koji su bili na snazi do donošenja ovoga 
Zakona.   

(3)    Do usvajanja odgovarajućih propisa GPBiH primjenjuje propise donesene prema Zakonu o GPBiH, u 
mjeri u kojoj ti propisi nisu u suprotnosti s ovim Zakonom i Zakonom o policijskim službenicima Bosne i 
Hercegovine."   

Članak 17.   

Članak 23. briše se.   

Članak 18.   



Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".   

 

PS BiH broj 386/09 
13. srpnja 2009. godine 

Sarajevo   

 
 

Predsjedatelj 
Zastupničkog doma 

Parlamentarne skupštine BiH 
Beriz Belkić, v. r.   

Predsjedatelj 
Doma naroda 

Parlamentarne skupštine BiH 
Ilija Filipović, v. r.   

 
 


