
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине –
пречишћени текст (“Службени гласник Брчко дистрикта БиХ” број 2/10), Скупштина
Брчко дистрикта БиХ, на 36. редовној сједници одржаној 25. јуна 2014. године, усваја

З А К О Н
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О КРИВИЧНОМ

ПОСТУПКУ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1

У Закону о кривичном поступку Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени
текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ бројеви 44/10 и 9/13) у члану 34 став
1 мијења се и гласи:

„(1) Главни тужилац одлучује о изузећу замјеника главног тужиоца и тужилаца. О
изузећу главног тужиоца одлучује колегијум Тужилаштва.“

У ставу 3 и ставу 4 ријеч „тужилац“, замјењује се ријечима „главни тужилац“.

Члан 2

У члану 68 ставу 2 на крају текста додају се ријечи: „лице од кога се привремено
одузимају предмети и документација може на омот ставити свој печат и потпис“.

Члан 3

У члану 71 став 2 мијења се и гласи:

„(2) О отварању запечаћеног омота из члана 68 става 2 овог закона, тужилац је дужан да
обавијести лице или предузеће од кога су предмети одузети, судију за претходни
поступак и браниоца. Запечаћени омот ће се отворити, а списи и исправе прегледати и
пописати и у случају да се неко од позваних лица не одазове.“

Члан 4

У члану 119 ставу 2 додају се ријечи: „Прибављене информације и подаци из овог става
сматрају се службеном тајном.“

Члан 5

У члану 121 додаје се став 2 који гласи:
„(2) Прибављени подаци или докази из става 1 овог члана сматрају се службеном
тајном.“
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Члан 6

Члан 138 став 1 мијења се и гласи:

„(1) Када изрекне пресуду на казну затвора, суд може оптуженом да одреди, односно
продужи притвор, узимајући у обзир све околности везане за извршење кривичног
дјела, односно личност починиоца. У овом случају доноси се посебно рјешење, а жалба
против рјешења не задржава његово извршење.“

Члан 7

Члан 232 мијења се и гласи:

„(1) Тужилац може повући оптужницу без претходног одобрења суда до њеног
потврђивања. Након потврђивања оптужнице, па до почетка главног претреса, тужилац
може повући оптужницу образложену предлогом, само уз одобрење судије за
претходно саслушање и то из важних разлога.

„(2) У случају из става 1 овог члана, судија за претходно саслушање рјешењем одобрава
повлачење оптужнице, о чему се обавјештавају осумњичени, односно оптужени и
бранилац, као и оштећени.“

Члан 8

У члану 305 додају се нови ставови 2, 3 и 4, који гласе:

„(2) Да ли ће се одржати претрес одлучује Апелациони суд у сједници вијећа.

„(3) Претрес пред Апелационим судом одржаће се само ако је потребно да се због
погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања изведу нови докази или понове
већ раније изведени докази и ако постоје оправдани разлози да се предмет не врати
првостепеном суду на поновни главни претрес.

„(4) На претрес пред Апелационим судом позивају се оптужени и његов бранилац,
тужилац, оштећени, законски заступници и пуномоћници оштећеног, као и они
свједоци и вјештаци за које суд одлучи да се саслушају.“

Досадашњи став 2 постаје став 5.

Члан 9
Члан 306 мијења се и гласи:

„Апелациони суд испитује пресуду у оном дијелу у којем се побија жалбом, а по
службеној дужности да ли је на штету оптуженог повријеђен Кривични закон.“

Члан 10
Члан 310 мијења се и гласи:

„(1) Апелациони суд може одбацити жалбу као неблаговремену или као недопуштену
или одбити жалбу као неосновану и потврдити првостепену пресуду или преиначити



првостепену пресуду, или укинути ову пресуду и упутити предмет првостепеном суду
на поновно суђење или одредити одржавање претреса пред Апелационим судом.

„(2) Претрес пред Апелационим судом мора се одржати ако је у истом кривичном
предмету пресуда већ једном била укинута.“

Члан 11

Члан 315 мијења се и гласи:

„(1) Апелациони суд ће, уважавајући жалбу, рјешењем укинути првостепену пресуду и
вратити предмет на поновно суђење ако утврди да:
а) постоји битна повреда одредаба кривичног поступка, осим у случају из члана 314 става
1 овог закона;
b) је због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања потребно одредити нови
главни претрес пред првостепеним судом.

„(2) Апелациони суд може наредити да се нови главни претрес одржи пред другим
судијом, односно пред потпуно измијењеним вијећем.

„(3) Апелациони суд може и само дјелимично укинути првостепену пресуду, ако се
поједини дијелови пресуде могу издвојити без штете за правилно суђење.

„(4) Ако се оптужени налази у притвору, Апелациони суд ће испитати постоје ли још
разлози за притвор и донијеће рјешење о продужењу или укидању притвора. Жалба
против овог рјешења не одгађа његово извршење.“

Члан 12

Члан 316 мијења се и гласи:

„(1) У образложењу пресуде, односно рјешења којим се укида првостепена пресуда,
Апелациони суд треба да оцијени жалбене наводе.

„(2) Када се првостепена пресуда укида због битних повреда одредаба кривичног
поступка, у образложењу треба навести које су одредбе повријеђене и у чему се
повреде састоје.

„(3) Када се првостепена пресуда укида због погрешно или непотпуно утврђеног
чињеничног стања, навешће се у чему се састоје недостаци у утврђивању чињеничног
стања, односно зашто су нови докази и чињенице важни и од утицаја за доношење
правилне одлуке.“

Члан 13

Иза члана 317 (Претрес пред Апелационим судом) додаје се нови члан 317а (Достављање
одлуке Апелационог суда и поступање првостепеног суда), који гласи:



„(1) Апелациони суд ће вратити све списе суду првог степена са довољним бројем
овјерених преписа своје одлуке ради доставе странкама и другим заинтересованим
лицима.

„(2) Првостепени суд коме је предмет упућен на суђење, узеће за основ ранију
оптужницу. Ако је пресуда првостепеног суда дјелимично укинута, првостепени суд ће
за основ узети само онај дио оптужбе који се односи на укинути дио пресуде.

„(3) На новом главном претресу, странке и бранилац могу истицати нове чињенице и
износити нове доказе.

„(4) Првостепени суд је дужан да изведе све процесне радње и расправи сва спорна
питања на која је указао Апелациони суд у својој одлуци. Искази саслушаних свједока
и вјештака и писани налаз и мишљење биће прихваћени као доказни материјал уколико
су ти свједоци и вјештаци приликом свједочења били унакрсно испитани од супротне
странке или браниоца, или нису били унакрсно испитани од супротне странке или
браниоца иако им је то било омогућено, као и у случају ако је то овим законом
другачије одређено, те уколико је ријеч о доказу из члана 261 става 2 тачке е) овог
закона.

„(5) При изрицању нове пресуде првостепени суд је везан забраном прописаном у
члану 307 овог закона.“

Члан 14

Досадашњи члан 317а постаје члан 317b.

Члан 15

У члану 324а додаје се став 5 који гласи:

„(5) У поступку неправог понављања кривичног поступка не примјењују се одредбе
члана 304 овог закона.“

Члан 16

У члану 334 ставу 2 иза ријечи „дужности“ додаје се зарез и ријечи: „забрану управљања
моторним возилима“.

Члан 17

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

Број: 01-02-309/14
Брчко, 25. јуна 2014. године
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