
 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈИ 

Члан 1. 
У Закону о полицији („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 63/09 –  УС и 

92/11), у члану 7. став 1. додају се тач. 16б) и 16в) које гласе: 

„16б) управља људским ресурсима;  

16в)  обавља послове стратешког планирања, међународне сарадње и 
европских интеграција;”. 

Члан 2.  
После члана 14. додају се назив изнад члана и члан 14а који гласи: 

„Поступање полиције у стању повећаног ризика 

Члан 14а 

Ако индиције или догађаји указују да би могло да дође до повећања 
ризика по стање јавне безбедности, као и угрожавања безбедности људи и 
имовине у већем обиму, који захтевају делимичну или пуну приправност 
полицијских службеника и ангажовање свих техничких средстава и опреме на 
делу територије Републике Србије, министар налаже извршавање задатака 
адекватних насталим околностима, по предлогу директора полиције.“. 

Члан 3.  
Члан 20. мења се и гласи: 

„Члан 20. 

За обављање полицијских и других унутрашњих послова образује се 
Дирекција полиције.  

У саставу Дирекције полиције су организационе јединице у седишту – 
управе, центри, јединице, специјална и посебне јединице полиције, и ван 
седишта  – Полицијска управа за град Београд, подручне полицијске управе (у 
даљем тексту: полицијске управе) и полицијске станице.  

Дирекцијом полиције руководи директор полиције. 

Руковођење и одговорност у Дирекцији полиције заснивају се на начелу 
једностарешинства и субординације.  

Специјална јединица полиције је Специјална антитерористичка јединица. 

Посебне јединице полиције су Жандармерија, Јединица за обезбеђење 
личности и објеката и Хеликоптерска јединица, а у Полицијској управи за град 
Београд – Полицијска бригада. 

Специјална јединица полиције, као и Жандармерија када се ангажује 
један или више одреда у максималном капацитету, ангажују се на предлог 
руководиоца надлежне организационе јединице уз претходно одобрење 
директора полиције и сагласност министра. 

Посебне јединице полиције ангажују се на предлог руководиоца 
надлежне организационе јединице уз претходно одобрење директора полиције, 
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који је дужан да без одлагања обавести министра унутрашњих послова о 
њиховом ангажовању. 

Предлог за ангажовање садржи безбедносну процену и план активности.  

У случају хитности, план активности може бити достављен и накнадно.". 

Члан 4.  
У члану 72. додаје се став 6. који гласи: 

„Ако је пријављен нестанак лица, а постоје основи сумње да је то лице 
жртва кривичног дела, полицијски службеници дужни су да у сарадњи са другим 
надлежним органима, удружењима грађана и грађанима, без одлагања 
предузму мере и радње предвиђене овим и другим законима, у циљу његовог 
проналаска.”. 

Члан 5.  
После члана 111. додаје се члан 111а који гласи: 

„Члан 111а 

Безбедносна провера врши се и на основу захтева другог органа или 
правног лица, које је на основу закона овлашћено да такав захтев поднесе, у 
случајевима када је прописана посебним законом.”. 

Члан 6.  
После члана 139. додаје се члан 139а који гласи: 

„Члан 139а 

Изузетно од одредаба Закона о пензијском и инвалидском осигурању 
(„Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04 – УС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – 
др. закон, 63/06 – УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14), 
по потреби службе, полицијском службенику – униформисаном овлашћеном 
службеном лицу и полицијском службенику који ради на специфичним, односно 
оперативним пословима, који наврши 52 године живота и 30 година ефективно 
проведених на радним местима у Министарству на којима се стаж осигурања 
рачуна са увећаним трајањем, престаје радни однос са правом на старосну 
пензију, пре испуњења општих услова за стицање старосне пензије. 

Решење о престанку радног односа по основу става 1. овог члана 
доноси министар уз претходно прибављену сагласност министра надлежног за 
послове пензијског и инвалидског осигурања. 

Полицијском службенику из става 1. овог члана износ пензије утврђује се 
у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању. 

Полицијском службенику из става 1. овог члана који оствари право на 
пензију припада отпремнина у висини утврђеној у члану 141. овог закона.”.   

Члан 7. 
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 


