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ЗАКОН   

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ 
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ   

Члан 1. 

У Закону о кривичном поступку Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине 
Федерације БиХ", бр. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07 и 53/07), назив члана 1. 
мијења се и гласи: "Примјена правила кривичног поступка".   

Члан 2. 

У члану 5. став 1. послије запете иза ријечи "изјаву" додају се ријечи: "нити одговарати на 
постављена питања".   

Члан 3. 

У члану 6. став 1. иза ријечи "њега" додају се ријечи: "и да његов исказ може бити коришћен 
као доказ у даљем току поступка".   

Члан 4. 

У члану 9. став 2. ријечи: "својим језиком" замјењују се ријечима: "матерњим језиком или 
језиком који разумију". 

Члан 5. 

(1)    У члану 10. став 2. ријечи: "Тужбе, жалбе и други поднесци достављају се" замјењују се 
ријечима: "Поднесци се достављају". 
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(2)    У ставу 3. ријечи: "језику којим се то лице служи у поступку" замјењују се ријечима: 
"матерњем језику или језику који разумије". 

Члан 6. 

(1)    У члану 15. додаје се нови став 1. који гласи:   

"(1)    Суд је дужан странке и браниоце третирати на једнак начин и свакој страни пружити 
једнаке могућности у погледу приступа доказима и њиховом извођењу на главној 
расправи.".   

(2)    Досадашњи став 1. постаје став 2.   

Члан 7. 

(1)    У члану 21. став 1. у тачки г) додаје се нова реченица која гласи: "Под овлашћеним 
службеним лицима сматрају се и стручни сарадници, односно истражитељи тужилаштва који 
раде по овлашћењима тужиоца.".   

(2)     Иза тачке т) додају се нове тач. у) и в) које гласе:   

"у)    "Компјутерски систем" је свака направа или скуп међусобно спојених или повезаних 
направа, од којих једна или више њих на основу програма аутоматски обрађује податке".   

в)    "Компјутерски подаци" означава свако исказивање чињеница, информација или 
концепата у облику прикладном за обраду у компјутерском систему, укључујући и програм 
који је у стању проузроковати да компјутерски систем изврши одређену функцију".   

Члан 8. 

У члану 25. став 2. ријеч "пет" замјењује се ријечју "десет".   

Члан 9. 

У члану 33. став 2. ријеч "испитивања" замјењује се ријечју "саслушања".   

Члан 10. 

У члану 34. став 1. ријеч "испитивању" замјењује се ријечју "саслушању".   

Члан 11. 

(1)    У називу члана 40. иза ријечи "странке" додају се ријечи: "или браниоца".   

(2)    У ставу 2. ријечи: "тач. од а) до ц)" замјењују се ријечима: "тач. од а) до е)".   

Члан 12. 

У члану 44. став 3. иза ријечи "судија" додаје се запета и ријечи: "а до подизања оптужнице 
тужилац".  

Члан 13. 
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(1)    У члану 45. став 2. тачка ц) ријеч "закону" замјењује се ријечима: "члану 98. овог 
закона".   

(2)    У ставу 2. иза тачке ф) додаје се нова тачка г) која гласи:   

"г)    утврђује чињенице потребне за одлучивање о имовинско-правном захтјеву у складу са 
чланом 211. овог закона и о одузимању имовинске користи прибављене кривичним дјелом у 
складу са чланом 413. овог закона".   

(3)    Досадашње тач. од г) до ј) постају тач. од х) до к).   

Члан 14. 

У члану 55. став 2. иза ријечи "позван" додају се ријечи: "или саслушан".   

Члан 15. 

(1)    У члану 59. став 2. ријечи: "одмах након што му је одређен притвор" замјењују се 
ријечима: "приликом изјашњења о приједлогу за одређивање притвора".   

(2)    У ставу 5. ријеч "или" замјењује се запетом, а иза ријечи "оптуженог" додају се ријечи: 
"или других околности".   

Члан 16. 

У члану 60. иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи:   

"(3)    Захтјев за постављање браниоца због слабог имовног стања евидентира се у спису. Суд 
ће на основу утврђеног имовног стања осумњиченог односно оптуженог донијети одлуку о 
захтјеву без одлагања.".   

Члан 17. 

(1)     У члану 61. став 2. мијења се и гласи:   

"(2)    Изузетно од става 1. овог члана тужилац ће истовремено са приједлогом за одређивање 
притвора судији за претходни поступак, односно судији за претходно саслушање доставити и 
доказе битне за процјену законитости притвора и ради обавјештавања браниоца.".   

(2)    У ставу 3. ријечи: "бранилац осумњиченог односно оптуженог има" замјењују се 
ријечима: "осумњичени, односно оптужени и бранилац имају".   

(3)    У ставу 4. ријечи: "Судија за претходни поступак, судија" замјењују се ријечју: 
"Судија", а иза ријечи "браниоцу" додаје се запета и ријечи: "осумњиченом, односно 
оптуженом".   

(4)     У ставу 5. иза ријечи "бранилац" додаје се запета и ријечи: "осумњичени, односно 
оптужени".   

Члан 18. 

У члану 65. став 2. мијења се и гласи:   
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"(2)    Претресање покретних ствари, у смислу одредбе става 1. овог члана, обухваћа и 
претресање компјутерских система, уређаја за похрањивање компјутерских и електронских 
података, као и мобилних телефонских апарата. Лица која се користе овим уређајима дужна 
су омогућити приступ, предати медиј на коме су похрањени подаци, те пружити потребна 
обавјештења за употребу тих уређаја. Лице које одбије њихову предају може се казнити 
према одредби члана 79. став 5. овог закона.".   

Члан 19. 

(1)    У називу члана 70. иза ријечи "наредбе" додају се ријечи: "о претрази".   

(2)    У ставу 1. ријечи: "судији за претходни поступак" замјењују се ријечју "суду".   

(3)    Став 2. мијења се и гласи:   

"(2)    Када је поднесен усмени захтјев за издавање наредбе о претрази, суд ће даљи ток 
разговора забиљежити. У случају када се користи звучни или стенографски записник, 
записник се у року од 24 часа мора дати на препис чија ће се истовјетност овјерити и чувати 
са оригиналним записником.".   

Члан 20. 

(1)    У називу члана 78. иза ријечи "наредбе" додају се ријечи: "и свједока".   

(2)    У ставу 3. иза ријечи: "за претресање" додају се ријечи: "и без присуства свједока", а иза 
ријечи "наредбе" додају се ријечи: "и свједока".   

Члан 21. 

У члану 79. став 3. иза ријечи: "одузимања предмета" запета се замјењује ријечју "и", а 
ријечи: "и поука о правном лијеку", бришу се.   

Члан 22. 

У члану 81. став 4. ријечи: "ова наредба мора бити потврђена од судије за претходни 
поступак" замјењују се ријечима: "о његовом потврђивању одлучује судија".   

Члан 23. 

(1)    У члану 86. став 2. ријечи: "Судија за претходни поступак" замјењују се ријечју "Суд".   

(2)    У ставу 3. ријечи: "судију за претходни поступак" замјењују се ријечју "суд", а ријечи: 
"судија за претходни поступак" замјењују се ријечју "суд".   

Члан 24. 

Иза члана 86. додаје се нови члан 86а. који гласи:   

"Члан 86а. 
Наредба оператеру телекомуникација   

(1)    Ако постоје основи сумње да је неко лице починило кривично дјело, суд може, на 
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основу приједлога тужиоца или на приједлог овлашћених службених лица која су добила 
одобрење од тужиоца, наредити да оператер телекомуникација или друго правно лице које 
врши пружање телекомуникацијских услуга достави податке о коришћењу 
телекомуникацијских услуга тог лица, ако би такви подаци могли бити доказ у кривичном 
поступку или послужити прикупљању информација које могу бити од користи у кривичном 
поступку.   

(2)    У хитним случајевима тужилац може наредити радње из става 1. овог члана и добивени 
подаци ће се запечатити док не буде издата судска наредба. О предузетим мјерама тужилац 
одмах обавјештава судију за претходни поступак који може у року од 72 часа издати 
наредбу. У случају да судија за претходни поступак не изда наредбу тужилац ће податке 
вратити без претходног отварања.   

(3)     Радње из става 1. овог члана могу се одредити према лицу за које постоје основи сумње 
да починилац односно од починиоца преноси информације у вези са кривичним дјелом, 
односно да починилац користи његово средство телекомуникације.   

(4)    Оператери телекомуникација или друга правна лица која пружају телекомуникацијске 
услуге дужна су тужиоцу и полицијским органима омогућити спровођење мјера из става 1. 
овог члана.".   

Члан 25. 

(1)    У члану 87. став 2. ријечи: "предузете мјере морају бити одобрене" замјењују се 
ријечима: "о предузетим мјерама одлучује", а ријечи: "од предузимања мјера", бришу се.   

(2)    У ставу 3. ријеч "суд", брише се.   

Члан 26. 

(1)    У члану 88. на почетку реченице додаје се ознака "(1)".   

(2)    Иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:   

"(2)    О захтјеву за враћање привремено одузетих предмета суд је дужан одлучити, након 
изјашњења тужиоца и то у року од најкасније 15 дана.".   

Члан 27. 

(1)    Назив члана 91. мијења се и гласи: "Основне одредбе о испитивању".   

(2)    У ставу 1. иза ријечи "тужилац" додају се ријечи: "или овлашћено службено лице".   

(3)    У ставу 3. ријеч "одредбама" замјењује се ријечима: "одредби става 2.".   

Члан 28. 

У члану 92. став 2. тачка ц) иза ријечи "корист" додају се ријечи: "и ако то учини у присуству 
браниоца да је такав његов исказ допуштен као доказ на главној расправи и да без његове 
сагласности може бити прочитан и коришћен на главној расправи".   

Члан 29. 
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(1)    У члану 95. став 7. иза ријечи "свједок" додаје се запета и ријечи: "који је упозорен на 
посљедице, без законских разлога".   

(2)    У ставу 8. ријечи: "којима је изречена новчана казна" замјењују се ријечима: "из ст. 5. и 
7. овог члана".   

Члан 30. 

(1)    У члану 96. на почетку уводне реченице додаје се ознака "(1)".   

(2)    Иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:   

"(2)    Ако је као свједок саслушано лице које може одбити свједочење, а није на то 
упозорено или се није изричито одрекло тог права или то упозорење и одрицање није 
унесено у записник, на таквом исказу се не може заснивати судска одлука.".   

Члан 31. 

(1)    У члану 98. став 3. иза ријечи "одлуком" додаје се ријеч "главног".   

(2)    У ставу 5. ријеч "може" брише се, а ријеч "одредити" замјењује се ријечју "одређује".   

Члан 32. 

(1)    У члану 99. став 2. иза ријечи "оптуженим" додају се ријечи: "ако се њихови искази не 
слажу у погледу важних чињеница".   

(2)    Иза става 3. додаје се нови став 4. који гласи:   

"(4)    Ако препознавање није могуће у складу са ставом 3. овог члана, препознавање ће се 
извршити на основу препознавања фотографија тог лица или предмета постављених међу 
фотографијама свједоку непознатих лица или предмета исте врсте.".   

Члан 33. 

(1)    У члану 100. став 2. додаје се нова реченица која гласи: "Свједок ће се и упозорити да 
није дужан одговарати на питања предвиђена у члану 98. став 1. овог закона и ово упозорење 
ће се унијети у записник.".   

(2)    У ставу 3. иза ријечи "обавијестити" додају се ријечи: "тужиоца, односно".   

(3)    У ставу 4. ријечи: "Ако је то потребно, саслушање" замјењују се ријечју "Саслушање".   

Члан 34. 

(1)    У називу члана 104. иза ријечи "свједока" додају се ријечи: "аудио или".   

(1)    У ставу 1. иза ријечи "снимати" додају се ријечи: "аудио или".   

Члан 35. 

(1)    Назив члана 117. мијења се и гласи: "Преглед, обдукција и ексхумација тијела".   
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(2)    У ставу 1. ријечи: "се не ради о природној смрти" замјењују се ријечима: "је смрт 
узрокована кривичним дјелом или у вези с почињењем кривичног дјела".   

(3)    У ставу 2. иза ријечи "При" додају се ријечи "прегледу и".   

Члан 36. 

(1)    Назив члана 118. мијења се и гласи: "Преглед и обдукција леша изван специјализоване 
медицинске установе".   

(2)    У ставу 2. ријечи: "Тим вјештачењем руководи тужилац и у записник уноси налаз и 
мишљење вјештака." замјењују се ријечима: "Тим вјештачењем управља тужилац о чему 
води записник. Саставни дио записника је налаз и мишљење вјештака.".   

Члан 37. 

(1)    У члану 129. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:   

"(2)    Федерални министар правде доноси Правилник о начину прикупљања и узимању 
узорака биолошког материјала за потребе ДНК анализе у кривичном поступку, о начину 
пакирања прикупљеног биолошког материјала, чувања, обраде и похране узорака и 
добивених резултата ДНК анализе у Федерацији.".   

(2)    Досадашњи став 2. постаје став 3.   

Члан 38. 

(1)    У члану 130. став 2. тачка д) иза ријечи "лица" додаје се запета и ријечи: "транспортних 
средстава", а иза ријечи "предмета" додају се ријечи: "који стоје у вези с њима".   

(2)    У тачки е) ријечи: "прикривени истражилац и информатор" замјењују се ријечима: 
"коришћење прикривених истражилаца и коришћење информатора".   

(3)    У тачки ф) иза ријечи "симулирани" додају се ријечи: "и контролисани".   

(4)    Иза става 5. додаје се нови став 6. који гласи:   

"(6)    Прикривени истражилац је посебно обучено овлашћено лице које истражује под 
измијењеним идентитетом. Прикривени истражилац смије под својим измијењеним 
идентитетом учествовати у правном промету. Уколико је то нужно за формирање и 
одржавање тог идентитета, могу се израдити, измијенити или користити одговарајући 
документи.". 

Члан 39. 

У члану 131. ријеч "најмање" замјењује се ријечју "од". 

Члан 40. 

У члану 136. у другој реченици иза ријечи: "као свједоци" додаје се запета и ријечи: "или као 
заштићени свједоци", а иза ријечи "радњи" додају се ријечи: "или о другим важним 
околностима".   
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Члан 41.   

У члану 139. став 2. ријечи: "с тим што ову наредбу мора одобрити судија за претходни 
поступак у року од 24 часа од издавања наредбе", бришу се.   

Члан 42.   

Назив Одјељка 4. мијења се и гласи:   

"Одјељак 4 - Мјере забране".   

Члан 43.   

Члан 140. мијења се и гласи:   

"Забрана напуштања боравишта и забрана путовања   

(1)    Ако постоје околности које указују да би осумњичени или оптужени могао побјећи, 
сакрити се, отићи у непознато мјесто или у иностранство, суд може, образложеним 
рјешењем, забранити осумњиченом или оптуженом да напусти боравиште.   

(2)    У околностима из става 1. овог члана, суд може, било као додатну мјеру уз забрану 
напуштања боравишта било као засебну мјеру, наредити привремено одузимање путних 
исправа уз забрану издавања нових путних исправа, као и забрану коришћења личне карте за 
прелазак државне границе Босне и Херцеговине (забрана путовања).".   

Члан 44.   

Иза члана 140. додају се нови чл. 140а. до 140г. који гласе:   

"Члан 140а.   
Остале мјере забране   

(1)    Када околности случаја на то указују, суд може изрећи једну или више сљедећих мјера 
забране:   

a) забрану предузимања одређених пословних активности или службених дужности,   
b) забрану посјећивања одређених мјеста или подручја,   
c) забрану састајања са одређеним лицима,   
d) наредбу да се повремено јавља одређеном државном тијелу, и   
e) привремено одузимање возачке дозволе.   

(2)    Мјере забране из става 1. овог члана могу бити изречене уз забрану напуштања 
боравишта као и уз забрану путовања из члана 140. овог закона, или као засебне мјере.   

Члан 140б.   
Изрицање мјера забране   

(1)    Суд може изрећи забрану напуштања боравишта, забрану путовања и остале мјере 
забране образложеним рјешењем на приједлог странке или браниоца.   

(2)    Када одлучује о притвору, суд може изрећи забрану напуштања боравишта, забрану 
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путовања и остале мјере забране по службеној дужности, умјесто одређивања или 
продужења притвора.   

(3)    Осумњичени или оптужени ће се у рјешењу о изрицању мјера забране упозорити да му 
се може одредити притвор ако прекрши обавезу из изречене мјере.   

(4)    У току истраге мјере забране одређује и укида судија за претходни поступак, након 
подизања оптужнице - судија за претходно саслушање, а након достављања предмета судији, 
односно вијећу у сврху заказивања главне расправе - тај судија, односно предсједник вијећа.   

(5)    Мјере забране могу трајати док за то постоји потреба, а најдуже до правоснажности 
пресуде ако том лицу није изречена казна затвора и најкасније до упућивања на издржавање 
казне ако је том лицу изречена казна затвора. Забрана путовања може такође трајати док 
изречена новчана казна није плаћена у потпуности и/или док се у потпуности не изврши 
одлука о имовинскоправном захтјеву и/или о одузимању имовинске користи.   

(6)    Судија за претходни поступак, судија за претходно саслушање или судија, односно 
предсједник вијећа дужан је да свака два мјесеца испита да ли је примијењена мјера још 
потребна.   

(7)    Против рјешења којим се одређују, продужавају или укидају мјере забране странка, 
односно бранилац може поднијети жалбу, а тужилац и против рјешења којим је његов 
приједлог за примјену мјере одбијен. О жалби одлучује вијеће из члана 25. става 6. овог 
закона у року од три дана од дана пријема жалбе. Жалба не задржава извршење рјешења.   

Члан 140ц.   
Садржај мјера забране   

(1)    У рјешењу којим изриче мјеру забране напуштања боравишта за осумњиченог или 
оптуженог суд ће одредити мјесто у којем осумњичени или оптужени мора боравити док 
траје ова мјера, као и границе ван којих се осумњичени или оптужени не смије удаљавати. То 
мјесто може бити ограничено на дом осумњиченог или оптуженог.   

(2)    У рјешењу којим изриче мјеру забране путовања суд ће наредити привремено 
одузимање путних исправа уз забрану издавања нових путних исправа, као и извршење 
забране коришћења личне карте за прелазак државне границе Босне и Херцеговине. Рјешење 
ће садржавати личне податке осумњиченог или оптуженог, а по потреби може садржавати и 
остале податке.   

(3)    У рјешењу којим изриче мјеру забране посјећивања одређених мјеста или подручја суд 
ће одредити мјесто и подручје те удаљеност испод које им се осумњичени или оптужени не 
смије приближити.   

(4)    У рјешењу којим изриче мјеру забране састајања са одређеним лицима суд ће одредити 
раздаљину испод које се осумњичени или оптужени не смије приближити одређеном лицу.   

(5)    У рјешењу којим изриче мјеру повременог јављања одређеном органу суд ће одредити 
службено лице којем се осумњичени или оптужени мора јављати, рок у којем се мора 
јављати и начин вођења евиденције о јављању осумњиченог или оптуженог.   

(6)    У рјешењу којим изриче мјеру привременог одузимања возачке дозволе суд ће навести 
категорије за које ће возачка дозвола бити суспендирана. Рјешење ће садржавати личне 
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податке осумњиченог или оптуженог, а по потреби може садржавати и остале податке.   

Члан 140д.   
Ограничења у погледу садржаја мјера забране   

(1)    Мјерама забране не може се ограничити право осумњиченог или оптуженог да 
комуницира са својим браниоцем у Босни и Херцеговини.   

(2)    Мјерама забране не може се ограничити право осумњиченог или оптуженог да живи у 
свом дому у Босни и Херцеговини, да се неометано виђа са члановима породице и блиским 
сродницима или само у Босни и Херцеговини или само на мјесту одређеном у забрани 
напуштања боравишта, осим када се поступак води због кривичног дјела учињеног на штету 
члана породице или блиских сродника, нити се може ограничити право осумњиченог или 
оптуженог да обавља своју професионалну дјелатност, осим ако се поступак води због 
кривичног дјела учињеног у вези са обављањем те дјелатности.   

Члан 140е.   
Извршење мјера забране   

(1)    Рјешење којим се изриче мјера забране напуштања боравишта доставља се и органу који 
извршава мјеру.   

(2)    Рјешење којим се изриче мјера забране путовања доставља се и граничној полицији, а 
привремено одузимање путних исправа уз забрану издавања нових путних исправа, као и 
извршење забране коришћења личне исказнице за прелазак државне границе унијеће се у 
Главни центар за обраду података.   

(3)    Мјере забране напуштања боравишта, забране путовања, забране посјећивања 
одређеног мјеста или подручја, забране састајања с одређеним лицима и привременог 
одузимања возачке дозволе извршава полицијски орган.   

(4)    Мјеру обавезе осумњиченог или оптуженог да се повремено јавља одређеном органу 
извршава полицијски орган или орган којем се осумњичени или оптужени мора јављати.   

Члан 140ф.   
Провјера мјера забране и обавеза извјештавања   

(1)    Суд може у свако доба наложити провјеру мјера забране и затражити извјештај од 
органа надлежног за њихово извршење. Тај орган је дужан без одлагања извјештај доставити 
суду.   

(2)    Ако осумњичени или оптужени не испуњава обавезе наложене изреченом мјером, орган 
који извршава мјеру о томе обавјештава суд, а суд му због тога може изрећи додатну мјеру 
забране или одредити притвор.   

Члан 140г.   
Посебна одредба о забрани путовања   

(1)    Изузетно, у хитним случајевима, а посебно у случајевима у којима се ради о кривичном 
дјелу за које се може изрећи казна затвора од десет година или тежа казна, тужилац може 
издати наредбу о привременом одузимању путних исправа и личне карте уз забрану 
издавања нових докумената који се могу користити за прелазак државне границе.   
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(2)    Тужилац може издати наредбу из става 1. овога члана када издаје наредбу о спровођењу 
истраге, када саслушава осумњиченог или када издаје наредбу за довођење према члану 139. 
ставу 2. овог закона, или кад год је потребно хитно поступање ради ефикасног вођења 
поступка до почетка главне расправе.   

(3)    У току истраге тужилац одмах обавјештава судију за претходни поступак, а након 
подизања оптужнице - судију за претходно саслушање, а након што се предмет упути судији 
или вијећу у сврху заказивања главне расправе - тог судију или предсједавајућег судију, који 
ће одлучити о наредби у року од 72 часа. У случају да судија не изда наредбу, путне исправе 
и лична карта ће бити враћени.   

(4)    Наредбу о привременом одузимању путних исправа и личне карте уз забрану издавања 
нових докумената који се могу користити за прелазак државне границе извршава полицијски 
орган, а може је извршити и судска полиција. Ако осумњичени или оптужени одбије да 
преда путне исправе и личну карту, наредба ће се присилно извршити.   

(5)    Осумњиченом или оптуженом ће бити издата потврда о одузетим документима. За 
личну карту осумњиченом или оптуженом ће бити издата посебна потврда или карта која 
замјењује личну карту у сваком погледу, али која се не може користити за прелазак државне 
границе.".   

Члан 45.   

Члан 145. мијења се и гласи:   

"Опште одредбе   

(1)    Притвор се може одредити или продужити само под условима прописаним у овом 
закону и само ако се исти циљ не може остварити другом мјером.   

(2)    Притвор одређује или продужује рјешењем суд на приједлог тужиоца а након што суд 
претходно саслуша осумњиченог односно оптуженог на околности разлога због којих се 
притвор предлаже, осим у случају из члана 146. став 1. тачка а) овог закона.   

(3)    Тужилац је дужан поднијети образложен приједлог за продужење притвора суду 
најкасније пет дана прије истека рока из рјешења о притвору. Суд одмах доставља приједлог 
осумњиченом, односно оптуженом и његовом браниоцу.   

(4)    Трајање притвора мора бити сведено на најкраће нужно вријеме. Ако се осумњичени, 
односно оптужени налази у притвору, дужност је свих органа који учествују у кривичном 
поступку и органа који им пружају правну помоћ да поступају с посебном хитношћу.   

(5)    У току цијелог поступка притвор ће се укинути чим престану разлози на основу којих је 
одређен, а притвореник ће се одмах пустити на слободу. На приједлог оптуженог или 
браниоца за укидање притвора који је заснован на новим чињеницама суд ће одржати 
рочиште односно, сједницу вијећа о коме ће обавијестити странке и браниоца. Недолазак 
странака и браниоца који су уредно обавијештени не спрјечава одржавање рочишта, односно 
сједнице вијећа. Против рјешења о одбијању приједлога за укидање притвора жалба није 
дозвољена.".   

Члан 46.   
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(1)    У члану 146. став 1. тачка ц) ријечи: "пет година" замјењују се ријечима: "од три 
године".   

(2)    Тачка д) мијења се и гласи:   

"д)    у ванредним околностима, ако се ради о кривичном дјелу за које се може изрећи казна 
затвора десет година или тежа казна, а које је посебно тешко с обзиром на начин извршења 
или посљедице кривичног дјела, ако би пуштањем на слободу резултовало стварном 
пријетњом нарушавања јавног реда.".   

Члан 47.   

(1)    У члану 148. став 4. у трећој реченици иза ријечи "испитано" додају се ријечи: "и 
доказима на којима се заснива рјешење о притвору као".   

(2)    Став 5., брише се.   

(3)    Досадашњи став 6. постаје став 5., а ријечи "случајевима из ст. 4. и 5." замјењују се 
ријечима: "случају из става 4.".   

Члан 48.   

У члану 150. став 2. брише се.   

Члан 49.   

У члану 151. ст. 4. и 5. бришу се.   

Члан 50.   

(1)    У називу члана 152. ријечи: "Одређивање притвора" замјењују се ријечју "Притвор".   

(2)    У ставу 2. иза ријечи "одбијена" додају се ријечи: "осим из разлога ненадлежности 
суда".   

(3)    Став 3. мијења се и гласи:   

"(3)    Послије изрицања првостепене пресуде, притвор може трајати најдуже још девет 
мјесеци. Ако за то вријеме не буде изречена другостепена пресуда којом се првостепена 
пресуда преиначује или потврђује, притвор ће се укинути и оптужени пустити на слободу. 
Ако у року од девет мјесеци буде изречена другостепена одлука којом се првостепена 
пресуда укида, притвор може трајати најдуже још једну годину од изрицања другостепене 
одлуке.".   

(4)    Иза става 4. додају се нови ст. 5. и 6. који гласе:   

"(5)    Притвор се увијек укида истеком изречене казне."   

"(6)    Оптужени који се налази у притвору, а пресуда којом му је изречена казна затвора је 
постала правоснажна, остаће у притвору до упућивања на издржавање казне, а најдуже до 
истека трајања изречене казне.".   
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Члан 51.   

Члан 153. мијења се и гласи:   

"(1)    Полицијски орган може лицу одузети слободу ако постоје основи сумње да је то лице 
починило кривично дјело и ако постоји било који разлог предвиђен у члану 146. овог закона, 
али је полицијски орган дужан такво лице без одлагања, а најкасније у року од 24 часа 
спровести тужиоцу. Приликом довођења, полицијски орган ће обавијестити тужиоца о 
разлозима и о времену одузимања слободе. Употреба силе приликом довођења допуштена је 
у складу са законом.   

(2)    Изузетно од става 1. овог члана, када се ради о кривичним дјелима тероризма, лице се 
мора спровести тужиоцу најкасније у року од 72 часа.   

(3)    Лице којем је одузета слобода мора бити поучено у складу са чланом 5. овог закона.   

(4)    Ако лице којем је одузета слобода не буде спроведено тужиоцу у року из ст. 1. и 2. овог 
члана, биће пуштено на слободу.   

(5)    Тужилац је дужан лице којем је одузета слобода испитати без одлагања, а најкасније у 
року од 24 часа и у том року одлучити да ли ће лице којем је одузета слобода бити пуштено 
на слободу или ће му се доставити образложени приједлог за одређивање притвора 
обезбјеђујући извођење лица пред судију за претходни поступак.   

(6)    Судија за претходни поступак ће одмах, а најкасније у року од 24 часа донијети одлуку 
о приједлогу за одређивање притвора.   

(7)    Ако судија за претходни поступак не прихвати приједлог за одређивање притвора, 
донијеће рјешење којим се приједлог одбија и лице одмах пушта на слободу. Тужилац може 
уложити жалбу на рјешење судије за претходни поступак, али жалба не задржава извршење 
рјешења.   

(8)    Против рјешења којим се одређује притвор притворено лице може поднијети жалбу, 
која не задржава извршење рјешења.   

(9)    У случају из ст. 7. и 8. овог члана, о жалби одлучује вијеће из члана 25. став 6. овог 
закона које је дужно донијети одлуку у року од 48 часова од пријема жалбе у суд.".   

Члан 52.   

У члану 158. став 3. мијења се и гласи:   

"(3)    Притвореник смије одржавати повјерљиву преписку с било којим другим лицем. 
Изузетно, ако то захтијевају интереси поступка суд може донијети рјешење о надзору такве 
повјерљиве преписке или рјешење којим се забрањује таква повјерљива преписка. Против 
овог рјешења допуштена је жалба, која не задржава извршење рјешења. Притворенику се не 
може забранити слање молби, притужби и жалби.".   

Члан 53.   

Назив члана 162. мијења се и гласи: "Подношење и исправљање поднесака".   
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Члан 54. 

У члану 163. став 2. у другој реченици иза ријечи "преписати" додају се ријечи: "или 
копирати".   

Члан 55. 

У члану 164. ријеч "Федерације", брише се.   

Члан 56. 

(1)    У називу члана 169. иза ријечи "Снимање" додају се ријечи: "аудио или".   

(2)    У ставу 1. ријеч "звучно" замјењује се ријечима: "аудио или аудио- визуелно".   

(3)    У ставу 4. ријечи "звучно" и "звучна", бришу се.   

(4)    У ставу 5. ријеч "звучна", брише се.   

(5)    У ставу 6. ријечи: "Звучна снимка" замјењују се ријечју: "Снимка".   

(6)    У ставу 7. ријеч "звучно" замјењује се ријечима: "аудио-визуелно".   

(7)    Став 8., брише се.   

(8)    Досадашњи став 9. постаје став 8., а ријечи: "ст. 1. до 8." замјењују се ријечима: "ст. 1. 
до 7.".   

Члан 57. 

У члану 179. став 1. ријечи: "је ли потребно допунити поступак", бришу се.   

Члан 58. 

У члану 185. став 1. ријеч "одређивање" замјењује се ријечима: "изрицање кривично-
правне".   

Члан 59. 

У члану 186. став 3. брише се.   

Члан 60. 

(1)    У називу члана 187. ријеч "дописа" замјењује се ријечју "писмена".   

(2)    У ставу 1. ријеч "допис" замјењује се ријечју "писмена".   

Члан 61. 

У члану 193. ријечи: "може наплатити" замјењују се ријечима: "плати у одређеном року".   

Члан 62. 
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У члану 199. став 2. тачка и) иза ријечи "заступника" додаје се запета и ријечи: "као и 
награду и нужне издатке његовог пуномоћника".   

Члан 63. 

У члану 203. став 1. број "185." замјењује се бројем "199.".   

Члан 64. 

(1)    У називу члана 204. иза ријечи "браниоца" додају се ријечи: "и пуномоћника 
оштећеног".   

(2)    У ставу 1. иза ријечи: "издатке браниоца" додају се ријечи: "и пуномоћника оштећеног", 
а иза ријечи: "издаци браниоца" додају се ријечи: "и пуномоћника оштећеног".   

Члан 65. 

У члану 209. став 1. иза ријечи "подноси" додају се ријечи: "тужиоцу, односно".   

Члан 66. 

Члан 211. мијења се и гласи:   

"(1)    Тужилац је дужан прикупити доказе о имовинско-правном захтјеву везаном за 
кривично дјело.   

(2)    Тужилац, односно суд ће испитати осумњиченог, односно оптуженог о чињеницама 
везаним за приједлог овлашћеног лица.".   

Члан 67. 

У члану 212. став 1. мијења се и гласи:   

"(1)    О имовинско-правном захтјеву одлучује суд. Суд може предложити оштећеном и 
оптуженом, односно браниоцу спровођење поступка медијације путем медијатора у складу 
са Законом, ако оцијени да је имовинско-правни захтјев такав да је сврсисходно упутити га 
на медијацију. Приједлог за упућивања на медијацију могу дати и оштећени и оптужени, 
односно бранилац до завршетка главне расправе.".   

Члан 68. 

У члану 220. реченица: "Ако се осумњичени односно оптужени налази у притвору или у 
психијатријској установи, неће бити пуштен на слободу, већ ће суд донијети рјешење о 
његовом привременом задржавању у трајању до 30 дана од дана доношења рјешења.", брише 
се.   

Члан 69. 

У члану 222. став 2. иза ријечи "члана" додају се ријечи: "тужилац, односно".   

Члан 70. 
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У члану 223. иза ријечи "законом" додаје се запета и ријечи: "односно другим општим актом 
донесеним на основу Устава или закона", а ријеч "провести" замјењује се ријечима: 
"покренути, односно наставити".   

Члан 71. 

У члану 231. став 3. ријечи: "неће наредити провођење истраге", замјењују се ријечима: 
"доноси наредбу да се истрага неће проводити".   

Члан 72. 

У члану 232. иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи:   

"(3)    Ако се осумњичени налази у притвору наредбу за довођење ради испитивања издаје 
тужилац и о томе обавјештава судију за претходни поступак.".   

Члан 73. 

У члану 233. став 4., брише се.   

Члан 74. 

У члану 236. иза ријечи "осим" додаје се ријеч "прегледа".   

Члан 75. 

(1)    Назив члана 237. мијења се и гласи: "Преглед, обдукција и ексхумација".   

(2)    У ставу 1. иза ријечи "извођење" додају се ријечи: "прегледа и".   

Члан 76. 

У члану 238. став 2. реченица: "Ова изјава се не може користити ако је свједок присутан на 
главном претресу.", брише се.   

Члан 77. 

Члан 239. мијења се и гласи:   

"(1)    Тужилац ће наредбом обуставити истрагу уколико се установи да:   

a) дјело које је починио осумњичени није кривично дјело,   
b) постоје околности које искључују кривичну одговорност осумњиченог осим у случају 

из члана 220. овог закона,   
c) нема довољно доказа да је осумњичени починио кривично дјело,   
d) је дјело обухваћено амнестијом, помиловањем или застаром, или постоје друге 

сметње које искључују кривично гоњење.   

(2)    О обустави истраге као и о разлозима за обуставу истраге тужилац ће у писменој форми 
обавијестити оштећеног који има права предвиђена у члану 231. овог закона као и 
осумњиченог ако је испитан и лице које је пријавило кривично дјело.   
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(3)    Тужилац, у случајевима из става 1. тачке ц) овог члана, може поново отворити истрагу 
ако се добију нове чињенице и околности које указују да постоји основе сумње да је 
осумњичени починио кривично дјело.".   

Члан 78. 

(1)    У члану 240. став 2., брише се.   

(2)    Досадашњи став 3. постаје став 2.   

(3)    Иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи:   

"(3)    Оптужница се не може подићи ако осумњичени није био испитан.".   

Члан 79. 

(1)    У члану 242. став 1. тачка е) ријеч "имена", брише се, а иза ријечи "вјештака" додају се 
ријечи: "или псеудонима заштићених свједока".   

(2)    У тачки г) ријеч "материјал" замјењује се ријечју "доказе", а ријеч "поткрјепљује" 
замјењује се ријечју "поткрјепљују".   

Члан 80. 

Члан 243. мијења се и гласи:   

"(1)    Одмах по пријему оптужнице судија за претходно саслушање ће испитати да ли је суд 
надлежан, да ли постоје околности из члана 239. став 1. тачка д) овог закона, те да ли је 
оптужница прописно састављена (члан 242. овог закона). Уколико суд нађе да оптужница 
није прописно састављена поступиће у складу са чланом 162. ст. 3. и 4. овог закона.   

(2)    Судија за претходно саслушање може потврдити или одбити све или поједине тачке 
оптужнице у року од осам дана, а у сложеним предметима у року од 15 дана од дана пријема 
оптужнице. Уколико одбије све или поједине тачке оптужнице, судија за претходно 
саслушање доноси рјешење које се доставља тужиоцу. Против овог рјешења жалба се 
подноси у року од 24 часа. О жалби одлучује вијеће из члана 25. став 6. овог закона у року од 
72 часа.   

(3)    Приликом потврђивања оптужнице, судија за претходно саслушање проучава сваку 
тачку оптужнице и доказе које му је доставио тужилац како би утврдио постојање основане 
сумње.   

(4)    Пошто се потврде поједине или све тачке оптужнице, осумњичени добива статус 
оптуженог. Судија за претходно саслушање доставља оптужницу оптуженом и његовом 
браниоцу.   

(5)    Судија за претходно саслушање доставиће оптужницу оптуженом који је на слободи без 
одлагања, а ако се налази у притвору у року од 24 часа по потврђивању оптужнице. Судија за 
претходно саслушање обавијестиће оптуженог да у року од 15 дана од дана достављања 
оптужнице има право на подношење претходних приговора, да ће рочиште о изјашњењу о 
кривњи бити заказано одмах након доношења одлуке о претходним приговорима, односно по 
истеку рока за улагање претходних приговора, те да може навести приједлоге доказа које 
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намјерава извести на главној расправи.   

(6)    Након одбијања свих или појединих тачака у оптужници, тужилац може поднијети нову 
или измијењену оптужницу која ће бити заснована на новим доказима. Нова, односно 
измијењена оптужница подноси се на потврђивање.".   

Члан 81.   

Члан 244. мијења се и гласи:   

"(1)    Изјаву о кривњи оптужени даје судији за претходно саслушање у присуству тужиоца и 
браниоца. Прије изјаве о признању кривње оптужени ће се упознати о свим могућим 
посљедицама признања кривње у смислу члана 245. став 1. овог закона. У случају да 
оптужени нема браниоца, судија за претходно саслушање ће провјерити да ли оптужени 
разумије посљедице изјашњавања о кривњи, као и да ли постоје услови за постављање 
браниоца у складу са чланом 59. став 5., односно чланом 60. овог закона. Изјава о кривњи и 
датим упозорењима уноси се у записник. Уколико се оптужени не изјасни о кривњи, судија 
за претходно саслушање ће по службеној дужности унијети у записник да оптужени пориче 
кривњу.   

(2)    Ако се оптужени изјасни да је крив, судија за претходно саслушање ће упутити предмет 
судији односно вијећу ради заказивања рочишта на коме ће се утврдити постојање услова из 
члана 245. овог закона.   

(3)     Уколико се оптужени прогласи кривим након завршетка главне расправе или 
промијени своју првобитну изјаву о порицању кривње и накнадно призна кривњу, његова 
изјава о порицању кривње неће бити узета у обзир код одмјеравања санкције.   

(4)    Након уношења изјаве о порицању кривње у записник, судија за претходно саслушање 
ће прослиједити предмет судији, односно вијећу којем је предмет додијељен у циљу 
заказивања главне расправе, а доказе који поткрјепљују наводе оптужнице враћа тужиоцу. 
Главна расправа ће бити заказана у року од 30 дана од дана изјашњавања о кривњи. Овај рок 
се може изузетно продужити за још 30 дана.".   

Члан 82.   

Члан 245. мијења се и гласи:   

"(1)    Приликом разматрања изјаве о признању кривње, суд провјерава:   

a) да ли је до изјаве о признању кривње дошло добровољно, свјесно и са разумијевањем,   
b) да ли је оптужени упозорен и разумио да се изјавом о признању кривње одриче од 

права на суђење,   
c) да ли постоји довољно доказа о кривњи оптуженог,   
d) да ли је оптужени упознат и разумио могуће посљедице везане за имовинскоправни 

захтјев и одузимање имовинске користи прибављене кривичним дјелом,   
e) да ли је оптужени упознат са одлуком о накнади трошкова кривичног поступка и с 

правом да буде ослобођен накнаде у случају из члана 202. став 4. овог закона.   

(2)    Ако суд прихвати изјаву о признању кривње, изјава оптуженог ће се унијети у записник 
и наставити са расправом за изрицање кривичноправне санкције.   
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(3)    Ако суд одбаци изјаву о признању кривње,то ће саопштити странкама и браниоцу и 
констатовати у записник. Изјава о признању кривње не може се користити као доказ у даљем 
току кривичног поступка.".   

Члан 83.   

Члан 246. мијења се и гласи:   

"(1)    Осумњичени, односно оптужени и његов бранилац могу до завршетка главне расправе, 
односно расправе пред жалбеним вијећем преговарати са тужиоцем о условима признавања 
кривње за дјело за које се осумњичени, односно оптужени терети.   

(2)    Споразум о признању кривње не може се закључити ако се оптужени на рочишту за 
изјашњење о кривњи изјаснио да је рив.   

(3)    Приликом преговарања са осумњиченим, односно оптуженим и браниоцем о признању 
кривње у складу са ставом 1. овог члана, тужилац може предложити изрицање казне испод 
законом одређеног минимума казне затвора за то кривично дјело, односно блажу санкцију за 
осумњиченог, односно оптуженог у складу са кривичним законом.   

(4)    Споразум о признању кривње сачињава се у писменом облику и уз оптужницу се 
доставља, судији за претходно саслушање, судији, односно вијећу. Након потврђивања 
оптужнице споразум о признању кривње разматра и изриче кривичноправну санкцију 
предвиђену споразумом судија за претходно саслушање све до достављања предмета судији, 
односно вијећу ради заказивања главне расправе. Након достављања предмета ради 
заказивања главне расправе о споразуму одлучује судија, односно вијеће.   

(5)    Судија за претходно саслушање, судија, односно вијеће споразум могу прихватити или 
одбацити.   

(6)    Приликом разматрања споразума о признању кривње, суд провјерава:   

a) да ли је до споразума о признању кривње дошло добровољно, свјесно и са 
разумијевањем, као и након упознавања о могућим посљедицама, укључујући и 
посљедице везане за имовинскоправни захтјев, одузимање имовинске користи 
прибављене кривичним дјелом и трошкове кривичног поступка,   

b) да ли постоји довољно доказа о кривњи оптуженог,   
c) да ли оптужени разумије да се споразумом о признању кривње одриче права на 

суђење и да не може уложити жалбу на кривичноправну санкцију која ће му се 
изрећи,   

d) да ли је изречена кривичноправна санкција у складу са ставом (3) овог члана,   
e) да ли је оштећеном пружена могућност да се пред тужиоцем изјасни о 

имовинскоправном захтјеву.   

(7)    Ако суд прихвати споразум о признању кривње, изјава оптуженог ће се унијети у 
записник и наставити са расправом за изрицање кривичноправне санкције предвиђене 
споразумом.   

(8)    Ако суд одбаци споразум о признању кривње, то ће саопштити странкама и браниоцу и 
констатовати у записник. Истовремено ће се одредити датум одржавања главне расправе. 
Главна расправа ће се заказати у року од 30 дана. Признање из овог споразума не може се 
користити као доказ у кривичном поступку.   
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(9)    О резултатима преговарања о кривњи, суд ће обавијестити оштећеног.".   

Члан 84.   

У члану 247. став 1. ријечи: "који је потврдио оптужницу" бришу се.   

Члан 85.   

Члан 248. мијења се и гласи:   

"(1)    Претходним приговорима се:   

a) оспорава надлежност,   
b) истичу околности из члана 239. став 1. тачка д) овог закона,   
c) указује на формалне недостатке у оптужници,   
d) оспорава законитост доказа,   
e) захтијева спајање или раздвајање поступка,   
f) оспорава одлука о одбијању захтјева за постављање браниоца на основу члана 60. став 

1. овог закона.   

(2)    Уколико судија за претходно саслушање усвоји приговор из става 1. тачка д) овог члана 
одлучиће да се такав доказ издвоји из списа и врати тужиоцу.   

(3)    О претходним приговорима одлучује судија за претходно саслушање који не може 
учествовати у суђењу у року од осам дана. Против рјешења којим се одлучује о претходним 
приговорима жалба није допуштена.   

(4)    Ако судија за претходно саслушање поводом поднесеног приговора утврди да су 
разлози због којих је донио одлуку у корист оптуженог од користи и за којег од суоптуженог 
који нису поднијели претходне приговоре или их нису поднијели у том правцу, поступиће по 
службеној дужности као да ти приговори постоје.".   

Члан 86.   

Иза члана 248. додаје се нови члан 248а. који гласи:   

"Члан 248а.   
Предрасправно рочиште   

Током припрема за главну расправу судија или предсједник вијећа може одржати рочиште са 
странкама и браниоцем да би се размотрила питања која су релевантна за главну расправу.".   

Члан 87.   

У члану 249. став 3. ријечи: "чувара оптуженика" замјењују се ријечима: "дјелатника судске 
полиције".   

Члан 88.   

У члану 254. став 2. ријечи: "утврђивања истине", бришу се.   

Члан 89.   
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У члану 259. у првој реченици ријеч "и" замјењује се запетом, а на крају реченице иза ријечи 
"расправе" додају се ријечи: "и састав вијећа".   

Члан 90.   

У члану 260. став 1. ријеч "Федерације", брише се.   

Члан 91.   

(1)    У члану 263. став 1. у првој реченици иза ријечи "дође" додају се ријечи: "или без 
одобрења напусти главну расправу", а у другој реченици иза ријечи "недоласка" додају се 
ријечи: "или напуштања главне расправе".   

(2)    У ставу 2. иза ријечи "изостанак" додају се ријечи: "или напуштање главне расправе".   

(3)    У ставу 3. у првој реченици иза ријечи "бранилац" додају се ријечи: "или је изабрао 
новог браниоца".   

Члан 92.   

Члан 266. мијења се и гласи:   

"(1)    Ако се главна расправа која је била одложена држи пред истим судијом, односно 
вијећем, расправа ће се наставити, а судија, односно предсједник вијећа ће укратко изнијети 
ток раније главне расправе. Судија, односно предсједник вијећа може одредити да главна 
расправа почне изнова.   

(2)    Главна расправа која је одложена мора изнова почети ако се измијенио састав вијећа 
или ако је одлагање трајало дуже од 30 дана, али уз сагласност странака и браниоца вијеће 
може одлучити да се у оваквом случају свједоци и вјештаци не саслушавају поново и да се не 
врши нови увиђај, него да се користе искази свједока и вјештака дати на ранијој главној 
расправи, односно да се користи записник о увиђају.   

(3)    Ако се главна расправа држи пред другим судијом, односно предсједником вијећа - 
главна расправа мора изнова почети и сви докази се морају поново извести. Изузетно, ако се 
расправа држи пред другим предсједником вијећа, уз сагласност странака и браниоца, вијеће 
може одлучити да се раније изведени докази неће поново изводити.   

(4)    У случају из ст. 2. и 3. овог члана, судија односно вијеће може без сагласности странака 
и браниоца, а по њиховом саслушању, одлучити да се искази свједока и вјештака, дати у 
ранијој расправи користе као доказ уколико су свједоци или вјештаци умрли, душевно 
обољели, или се не могу пронаћи, или је њихов долазак пред суд немогућ или је знатно 
отежан из других разлога.".   

Члан 93.   

У члану 268. став 1. мијења се и гласи:   

"(1)    О раду на главној расправи води се записник. Ако је главна расправа снимана у складу 
са чланом 169. овог закона, препис предузете радње ће се на оправдан захтјев странака и 
браниоца доставити странкама и браниоцу најкасније у року од три дана од предузете радње 
на главној расправи. О оправданости захтјева одлучује судија, односно предсједник вијећа.".   
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Члан 94.   

(1)    У члану 274. на почетку текста додаје се ознака "(1)".   

(2)    Иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:   

"(2)    Судија, односно предсједник вијећа ће поучити оптуженог да може дати исказ у току 
доказног поступка у својству свједока и ако одлучи да да такав исказ, да ће бити подвргнут 
директном и унакрсном испитивању у смислу члана 277. овог закона, односно опоменут и 
упозорен у смислу члана 100. овог закона. У том случају оптужени као свједок не полаже 
заклетву, односно не даје изјаву. Суд ће омогућити да се о том свом праву оптужени 
претходно консултује са браниоцем, а уколико нема браниоца суд ће пажљиво испитати да 
ли му је бранилац нужан.".   

Члан 95.   

(1)    У називу члана 275. ријечи: "докази оптужбе и одбране" замјењују се ријечима: "уводна 
излагања".   

(2)    Став 2. мијења се и гласи:   

"(2)    Након читања оптужнице, судија односно предсједник вијећа упитаће оптуженог да ли 
је разумио њене наводе. Ако судија односно предсједник вијећа установи да оптужени није 
разумио оптужницу, укратко ће је изложити оптуженом на начин који му је разумљив. Након 
тога тужилац ће укратко изнијети доказе на којима заснива оптужницу.".   

(3)    Став 3. мијења се и гласи:   

"(3)    Оптужени и његов бранилац могу након тога изложити концепт одбране.".   

Члан 96.   

(1)    У члану 276. став 2. у уводној реченици ријеч "вијеће" замјењује се ријечима: 
"предсједник вијећа".   

(1)    Тачка ф) мијења се и гласи:   

"ф)    све доказе релевантне за изрицање кривично-правних санкција".   

Члан 97.   

У члану 278. став 2. иза ријечи "непотребан" додају се ријечи: "или да је приликом 
испитивања пропуштено да се свједок испита на околности на које је поново предложено 
његово испитивање".   

Члан 98.   

(1)    У члану 279. став 1. мијења се и гласи:   

"(1)    Оштећеног кривичним дјелом није допуштено испитивати о његовом полном животу 
прије почињеног кривичног дјела које је предмет поступка. Нити један доказ који се износи 
да би показао раније полно искуство, понашање или полну оријентацију оштећеног неће се 
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прихватити.".   

Члан 99.   

У чланку 281. став 2. мијења се и гласи:   

"(2)    Текст заклетве, односно изјаве гласи: "Заклињем се - изјављујем, да ћу о свему што 
пред судом будем питан говорити истину и да ништа од оног што ми је познато нећу 
прешутјети.".   

Члан 100.   

Члан 283. мијења се и гласи:   

"(1)    Ако свједок одбије свједочити без оправданог разлога и након упозорења на 
посљедице, може бити кажњен новчаном казном до 30.000,00 КМ.   

(2)    Ако и послије тога одбије свједочити, може се затворити. Затвор траје док свједок не 
пристане свједочити, или док његово свједочење не постане непотребно, или док се 
кривични поступак не заврши, али најдуже 30 дана.   

(3)    О жалби против рјешења којим је изречена новчана казна или наређен затвор увијек 
одлучује вијеће из члана 25. став 6. овог закона. Жалба против рјешења о новчаној казни и 
затвору не задржава извршење рјешења.".   

Члан 101.   

(1)    У члану 285. став 5. брише се.   

(2)    Досадашњи став 6. постаје став 5.   

Члан 102.   

У члану 286. став 1. иза ријечи "браниоца" додаје се запета и ријечи: "односно суда".   

Члан 103.   

У члану 287. став 3. мијења се и гласи:   

"(3)    Странке, бранилац и оштећени увијек се позивају да присуствују испитивању свједока 
или извођењу реконструкције. Саслушање ће се спровести као да се изводи на главној 
расправи, у складу са чланом 277. овог закона.".   

Члан 104.   

(1)    У члану 288. став 1. мијења се и гласи:   

"(1)    Искази дати у истрази допуштени су као доказ на главној расправи и могу бити 
коришћени приликом директног или унакрсног испитивања или побијања изнесених навода 
или у одговору на побијање, након чега се прилажу као доказни материјал или за додатно 
испитивање. У овом случају, лицу ће се дати могућност да објасни или побије свој претходни 
исказ.".   
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(2)    У ставу 2. иза ријечи: "важних узрока" додају се ријечи: "или ако без законских разлога 
неће да дају исказ на главној расправи".   

(3)    Иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи:   

"(3)    Ако се током главне расправе оптужени користи правом да није дужан изнијети своју 
одбрану или одговарати на постављена питања, записник о исказу оптуженог који је дат у 
истрази може се по одлуци судије, односно вијећа прочитати и користити као доказ на 
главној расправи и приложити као доказни материјал само ако је оптужени приликом 
саслушања у истрази био упозорен у складу са чланом 92. став 2. тачка ц) овог закона.".   

Члан 105.   

У члану 290. ријечи: "на главном претресу" замјењују се ријечима: "до окончања доказног 
поступка".   

Члан 106.   

У члану 292. став 2. ријечи: "и могу бити временски ограничена" бришу се.   

Члан 107.   

У члану 295. став 2. иза ријечи "приједлоге" додаје се ријеч "тужиоца".   

Члан 108.   

(1)    У члану 298. став 1. тачка б), брише се.   

(2)    Досадашње тач. ц) до ф) постају тач. б) до е).   

Члан 109.   

У члану 300. став 2. ријечи: "не може наплатити" замјењују се ријечима: "не плати".   

Члан 110.   

У члану 301. став 2. иза ријечи "странака" ријеч "и" замјењује се запетом, а ријеч "њихових", 
брише се.   

Члан 111.   

У члану 312. став 2. ријечи: "за вријеме припремања главног претреса или" бришу се.   

Члан 112.   

У члану 317. у другој реченици иза ријечи: "списима" додају се ријечи: "и преписом 
записника са главне расправе".   

Члан 113.   

(1)    У члану 320. на почетку реченице додаје се ознака (1).   

 24



(2)    Иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:   

"(2)    На писмену израду одлуке донесене на сједници вијећа примјењују се рокови из члана 
304. став 1. овог закона.".   

Члан 114.   

У члану 329. став 1. иза ријечи: "тачке ф)" додаје се запета и ријеч "г)".   

Члан 115.   

У члану 330. став 4. иза ријечи "мјесеца" додају се ријечи: "а у сложеним предметима 
најкасније у року од шест мјесеци".   

Члан 116.   

У члану 332. став 2. мијења се и гласи:   

"(2)    Ако вијеће жалбеног одјељења установи да је потребно поновно извести већ изведене 
доказе у првостепеном поступку, искази испитаних свједока и вјештака и писмени налаз и 
мишљење биће прихваћени као докази и могу бити прочитани или репродуковани уколико су 
ти свједоци и вјештаци приликом свједочења били унакрсно испитани од супротне стране 
или браниоца, или нису били унакрсно испитани од супротне стране или браниоца иако им је 
то било омогућено, као и у случају ако је то овим законом другачије одређено, те уколико се 
ради о доказима из члана 276. став 2. тачка е) овог закона.".   

Члан 117.   

Члан 333. мијења се и гласи:   

"Општа одредба   

(1)    Против пресуде вијећа жалбеног одјељења дозвољена је жалба у случају:   

a) ако је вијеће жалбеног одјељења преиначило првостепену пресуду којом је оптужени 
ослобођен од оптужбе и изрекло пресуду којом се оптужени проглашава кривим,   

b) ако је вијеће жалбеног одјељења поводом жалбе на ослобађајућу пресуду на расправи 
донијело пресуду којом се оптужени проглашава кривим.   

(2)    О жалби против другостепене пресуде одлучује трећестепено вијеће састављено од 
тројице судија.   

(3)    Одредбе члана 324. овог закона примјењиваће се и на суоптуженог који није изјавио 
жалбу против другостепене одлуке.".   

Члан 118.   

У члану 338. испред броја "322." додаје се број: "321.,".   

Члан 119.   

Иза члана 340. додаје се нови члан 340а. који гласи:   
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"Члан 340а.   
Неправо понављање кривичног поступка   

(1)    Правоснажна пресуда може се преиначити и без понављања кривичног поступка ако је у 
двјема пресудама или у више пресуда против истог осуђеника правоснажно изречено више 
казни, а нису примијењене одредбе о одмјеравању јединствене казне за дјела у стицају.   

(2)    У случају из става 1. овог члана суд ће овом пресудом преиначити раније пресуде у 
погледу одлука о казни и изрећи јединствену казну. За доношење нове пресуде надлежан је 
првостепени суд који је судио у ствари у којој је изречена најстрожија врста казне, а код 
истоврсних казни суд који је изрекао највећу казну, а ако су казне једнаке суд који је 
посљедњи изрекао казну.   

(3)    Нову пресуду доноси суд у сједници вијећа на приједлог тужиоца или осуђеног, 
односно браниоца, а по саслушању противне странке.   

(4)    Ако су у случају из става 1. овог члана приликом изрицања казне узете у обзир и 
пресуде других судова, овјерени препис нове правоснажне пресуде доставит ће се и тим 
судовима.".   

Члан 120.   

У члану 343. став 1. тачка ф) ријечи: "Дом за људска права за Босну и Херцеговину", бришу 
се. 

Члан 121.   

У члану 346. став 1. број "6" замјењује се бројем "4", а на крају реченице иза заграде додају 
се ријечи: "суда који је у ранијем поступку судио у првом степену".   

Члан 122.   

У члану 347. став 3. иза ријечи "поступка" додају се ријечи: "на начин из члана 348. став 2. 
овог закона".   

Члан 123.   

(1)    У члану 348. став 1. ријечи: "Кад тужилац врати списе", бришу се, брише се запета, а 
ријеч "суд" замјењује се ријечју "Суд".   

(2)    У ставу 3. ријечи: "или да се кривични предмет врати у стање истраге", бришу се.   

Члан 124.   

У члану 350. став 2. мијења се и гласи:   

"(2)    Тужилац може затражити изрицање једне или више од сљедећих кривично-правних 
санкција: новчану казну, условну осуду, или мјере безбједности: забрану вршења позива, 
дјелатности или дужности или одузимање предмета, као и мјеру одузимања имовинске 
користи прибављене кривичним дјелом.".   
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Члан 125.   

У члану 351. став 3. ријечи: "прослиједити је у даљи поступак, у складу с овим законом", 
замјењују се ријечима: "поступити у складу са чланом 243. овог закона".   

Члан 126.   

(1)    У члану 352. став 1. иза ријечи "оптуженог" додају се ријечи: "без одлагања, а 
најкасније у року од осам дана од дана потврђивања оптужнице".   

(2)     Иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:   

"(2)    На саслушању је потребно присуство странака и браниоца. У случају њиховог 
недоласка примијениће се одредбе чл. 260, 261. и 263. овог закона.".   

(3)    Досадашњи став 2. постаје став 3., а у тачки ц) ријечи: "упознати оптуженог са 
доказима" замјењују се ријечима: "позвати тужиоца да упозна оптуженог са садржајем 
доказа".   

Члан 127.   

У члану 353. став 1. мијења се и гласи:   

"(1)    Ако оптужени изјави да није крив или стави приговор на оптужницу, судија ће 
прослиједити оптужницу ради заказивања главне расправе, у складу с овим законом. Главна 
расправа ће бити заказана у року од 30 дана.".   

Члан 128.   

(1)    У члану 363. став 1., брише се.   

(2)    Досадашњи став 2. постаје став 1., а ријечи: "органи који" замјењују се ријечима: "сви 
који".   

(3)    Досадашњи став 3. постаје став 2.   

Члан 129.   

У члану 370. став 1. ријечи: "нити се може вршити видео и аудио снимање тока поступка", 
бришу се. 

Члан 130.   

У члану 374. ријечи: "против малољетника" замјењују се ријечима: "према малољетнику".   

Члан 131.   

(1)    У члану 375. став 1. ријечи: "против малољетника" замјењују се ријечима "према 
малољетнику".   

(2)    У ставу 3. иза ријечи "стана" додају се ријечи: "и лица".   
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Члан 132.   

(1)    У члану 379. став 2. ријеч "десет" замјењује се бројем "15".   

(2)    У ставу 4. додају се нове реченице које гласе: "Контролу оправданости притвора врши 
вијеће за малољетнике сваких мјесец дана од дана доношења задњег рјешења о притвору. 
Жалба против овог рјешења не задржава његово извршење.".   

Члан 133.   

У члану 381. став 1. иза ријечи: "поступка или" додају се ријечи: "изјавити да одустаје од 
поступка и поднијети приједлог за обуставу поступка или".   

Члан 134.   

У члану 382. иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи:   

"(3)    Вијеће може обуставити поступак према малољетнику или одлучити да се поступак 
настави пред судијом за малољетнике.".   

Члан 135.   

(1)    У члану 385. став 1. ријечи: "о припремама за главни претрес" бришу се.   

(2)    У ставу 4. ријечи: "и проширењу", бришу се.   

(3)    Иза става 4. додаје се нови став 5. који гласи:   

"(5)    На рочиште ће се позвати тужилац, малољетник, бранилац, родитељ односно старатељ 
малољетника, а о расправи ће се обавијестити и може му присуствовати представник центра 
за социјални рад. Овој расправи обавезно присуствују тужилац и бранилац малољетника. 
Уколико тужилац или бранилац неоправдано изостану са расправе, судија за малољетнике 
обавјештава уред тужиоца, односно адвокатску комору.".   

Члан 136.   

(1)    У члану 409. став 2. ријечи: "може да" замјењују се ријечима: "је способан".   

(2)    У ставу 3. ријечи: "суд ће поступити у складу са чланом 298. тачком ф) овог закона" 
замјењују се ријечима: "Вијеће из члана 25. став 6. овог закона ће донијети рјешење о 
обустави поступка".   

Члан 137.   

Члан 410. мијења се и гласи:   

"(1)    Ако је осумњичени починио противправно дјело у стању неурачунљивости и постоје 
законом одређени услови за одређивање присилног смјештаја лица са тежим душевним 
сметњама у здравствену установу, тужилац ће у оптужници поставити приједлог да суд 
утврди да је осумњичени починио противправно дјело у стању неурачунљивости као и да му 
се привремено одреди присилни смјештај у здравственој установи уз извјештавање 
здравствене установе.   
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(2)    Против осумњиченог односно оптуженог из става 1. овог члана на образложен 
приједлог тужиоца може се одредити притвор из разлога из члана 146. овог закона. Ако је 
притвор против осумњиченог одређен или продужен, извршава се у здравственој установи и 
може трајати док постоје разлози из члана 146. овог закона, али не дуже од рокова из члана 
149. и члана 151. ст. 2. и 3. овог закона, односно правоснажног рјешења о привременом 
одређивању присилног смјештаја.   

(3)    Ако суд након проведене главне расправе утврди да је оптужени починио противправно 
дјело у стању неурачунљивости донијеће пресуду којом се утврђује да је оптужени учинио 
противправно дјело у стању неурачунљивости и посебним рјешењем ће му се привремено 
одредити присилни смјештај у здравственој установи у трајању од шест мјесеци. Против 
рјешења дозвољена је жалба у року од 15 дана од дана достављања рјешења.   

(4)    По правоснажности рјешења из става 3. овог члана тужилац ће у складу са посебним 
законом који регулише питања заштите ових лица надлежном суду доставити обавијест за 
покретање поступка о присилном смјештају тешко душевно болесног лица у здравственој 
установи. Уз ову обавијест доставиће се медицинска документација и правоснажно рјешење 
о привременом одређивању присилног смјештаја у здравствену установу.   

(5)    Ако у току главне расправе изведени докази указују да је оптужени учинио 
противправно дјело у стању урачунљивости, смањене урачунљивости или битно смањене 
урачунљивости, тужилац ће одустати од поднесених приједлога из става 1. овог члана, 
наставити поступак и измијенити оптужницу. У случају ако се ради о смањеној или битно 
смањеној урачунљивости, тужилац може предложити изрицање мјере безбједности обавезног 
психијатријског лијечења, која се изриче уз неку другу кривичноправну санкцију.   

(6)    Ако суд утврди да оптужени у вријеме почињења дјела није био у стању 
неурачунљивости, а тужилац не одустане од приједлога из става 1. овог члана суд ће 
донијети пресуду којом се оптужба одбија.   

(7)    Послије подношења приједлога из става 1. овог члана, осумњичени, односно оптужени 
мора имати браниоца.".   

Члан 138.   

(1)    У члану 412. став 1. ријеч "осуђени" замјењује се ријечју "оптужени", а иза ријечи 
"безбједности" додају се ријечи: "и интереси морала".   

(2)    У ставу 2. ријеч "суд" замјењује се ријечима: "судија, односно вијеће".   

(3)    У ставу 3. ријеч "суд" замјењује се ријечима: "судија, односно вијеће".   

Члан 139.   

У члану 421. став 3. ријечи: "одредити нови рок за испуњавање обавезе или укинути тај 
услов" замјењују се ријечима: "продужити рок за испуњење обавезе или је замијенити 
другом одговарајућом обавезом или ослободити осуђеног испуњења изречене обавезе.".   

Члан 140.   

(1)    У члану 433. став 4., брише се.   

 29



(2)    Досадашњи став 5. постаје став 4.   

Члан 141.   

У члану 450. став 1. број "6" замјењује се бројем "5".   

Члан 142.   

У члану 455. став 1. ријечи: "овом закону" замјењују се ријечима: "досадашњим прописима".   

Члан 143.   

Овлашћује се Законодавно-правна комисија Представничког дома Парламента Федерације 
Босне и Херцеговине и Законодавно-правна комисија Дома народа Парламента Федерације 
Босне и Херцеговине да утврди пречишћени текст овог  Закона.   

Члан 144.   

Овај Закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама 
Федерације БиХ".   

 
Предсједавајући 
Дома народа 

Парламента Федерације БиХ 
Стјепан Крешић, с. р.   

Предсједавајући 
Представничког дома 

Парламента Федерације БиХ 
Сафет Софтић, с. р.   
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