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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, 53/07, 9/09 и 12/10) у члану 152. 
став 1. мијења се и гласи: 

"(1) Када изрекне пресуду на казну затвора, суд може оптуженом одредити односно продужити 
притвор, ако је то неопходно ради несметаног вођења кривичног поступка, узимајући у обзир све 
околности везане за извршење кривичног дјела, односно личност починиоца. У овим случајевима 
доноси се посебно рјешење, а жалба против рјешења не задржава његово извршење." 

У ставу 2. иза ријечи "осуђен" додају се ријечи: "или је изречена судска опомена". 
 

Члан 2.   

 
У члану 320. став 1. ријечи: "Вијеће апелационог одјељења" замјењују се ријечима: 

"Другостепени суд". 
Став 2. мијења се и гласи: 
"(2) На писану израду одлуке донесене у сједници вијећа или на основу одржаног претреса 

примјењују се рокови из члана 304. став (1) овог закона." 
 

Члан 3. 
 

У члану 321. ријечи: "Вијеће апелационог одјељења" замјењују се ријечима: "Другостепени суд", 
а иза ријечи "жалбом" тачка се замјењује зарезом и додају ријечи: "а по службеној дужности да ли је 
на штету оптуженог повријеђен Кривични закон.". 

 
Члан 4. 

 
У члану 324. ријечи: "вијеће апелационог одјељења" замјењују се ријечима: "другостепени суд". 

 
Члан 5. 

 
Члан 325. мијења се и гласи: 
 

"Одлуке по жалби 
(1) Другостепени суд може у сједници вијећа одбацити жалбу као неблаговремену или као 
недопуштену или одбити жалбу као неосновану и потврдити првостепену пресуду или уважити 



жалбу и преиначити првостепену пресуду или уважити жалбу, укинути првостепену пресуду и 
предмет вратити првостепеном суду на поновно суђење или уважити жалбу, укинути 
првостепену пресуду и одредити одржавање претреса пред другостепеним судом. 

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

(3) О свим жалбама против исте пресуде другостепени суд одлучује једном одлуком." 
 

Члан 6. 
 

У члану 328. ријечи: "Вијеће апелационог одјељења" замјењују се ријечима: "Другостепени суд". 
 
Члан 7.  
 

Члан 329. мијења се и гласи: 
 

"Преиначење првостепене пресуде 
(1) Другостепени суд ће, уважавајући жалбу или по службеној дужности, пресудом преиначити 

првостепену пресуду ако сматра да су одлучне чињенице у првостепеној пресуди правилно 
утврђене и да се, с обзиром на утврђено чињенично стање, по правилној примјени закона, има 
донијети друкчија пресуда, а према стању ствари и у случају повреде из члана 312. става 1. тач. 
ф), г) и ј) овог закона. У овом случају ако другостепени суд нађе да је потребно изрећи судску 
опомену донијет ће рјешење којим ће преиначити првостепену пресуду и изрећи судску опомену. 

(2) Ако су се због преиначења првостепене пресуде стекли услови да се одреди, односно укине 
притвор на основу члана 152. ст. (1) и (2) овог закона, другостепени суд ће о томе донијети 
посебно рјешење. Против овог рјешења допуштена је жалба трећестепеном вијећу Врховног суда 
Федерације. Жалба не задржава извршење рјешења." 

 
 

Члан 8.  
 

Члан 330. мијења се и гласи: 
 

"Укидање првостепене пресуде 
(1) Другостепени суд ће, уважавајући жалбу, рјешењем укинути првостепену пресуду и предмет 

вратити првостепеном суду на поновно суђење, односно одредити одржавање претреса пред 
другостепеним судом када постоје оправдани разлози да се предмет не врати првостепеном суду 
на поновно суђење, ако утврди да: 
a) постоји битна повреда одредаба кривичног поступка, осим случајева из члана 329. став (1) 

овог закона, 
b) је потребно извести нове доказе или поновити већ у првостепеном поступку изведене доказе 

усљед којих је чињенично стање погрешно или непотпуно утврђено. 
(2) Другостепени суд може и дјелимично укинути првостепену пресуду ако се поједини дијелови 

пресуде могу издвојити без штете за правилно пресуђење. 
(3) Другостепени суд може наредити да се нови главни претрес пред првостепеним судом одржи 

пред другим судијом односно пред потпуно измијењеним вијећем. 
(4) Ако је уважењем жалбе укинута првостепена пресуда, а другостепени суд установи да је за 

суђење у првом степену стварно надлежан, предмет ће упутити вијећу истог суда и о томе 
обавијестити првостепени суд. 

(5) Ако се оптужени налази у притвору, другостепени суд ће испитати постоје ли још разлози за 
притвор и донијет ће рјешење о продужењу или укидању притвора. Против овог рјешења 
допуштена је жалба трећестепеном вијећу Врховног суда Федерације. Жалба не задржава 
извршење рјешења." 
 
 

Члан 9.  
 

Члан 331. мијења се и гласи: 
 

"Образложење одлуке којом се укида првостепена пресуда 
(1) У образложењу одлуке којом се укида првостепена пресуда, другостепени суд ће оцијенити 

жалбене наводе и изнијети повреде закона које је узео у обзир по службеној дужности. 
(2) Када се првостепена пресуда укида због битних повреда одредаба кривичног поступка, у 

образложењу ће се навести које су одредбе повријеђене и у чему се повреде састоје (члан 312.). 
(3) Када се првостепена пресуда укида због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања, 

навест ће 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 10. 

 
Иза члана 331. додаје се нови члан 331а. који гласи: 

"Члан 331а. 
Достављање другостепене одлуке и поступање првостепеног суда 

(1) Другостепени суд ће вратити све списе суду првог степена са довољним бројем овјерених 



преписа своје одлуке ради предаје странкама, браниоцу и другим заинтересираним особама. 
(2) Првостепени суд којем је предмет упућен на суђење, узет ће за основу ранију оптужницу. 

Ако је пресуда првостепеног суда дјелимично укинута првостепени суд ће за основу 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 другостепени суд у својој одлуци. Искази саслушаних свједока и вјештака и писани 
налаз и мишљење бит ће прихваћени као докази и могу бити прочитани или репродуковани 
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 друкчије 
одређено, те уколико се ради о доказима из члана 276. став (2) тачка е) овог закона. 

(5) Одредба става (4) овог члана се не односи на лица, из члана 97. овог закона, која могу одбити 
свједочење. 

(6) При изрицању нове пресуде првостепени суд је везан забраном прописаном у члану 322. овог 
закона." 

 

Члан 11. 

 
У члану 332. назив члана мијења се и гласи: "Претрес пред другостепеним судом". 
У ставу 1. ријечи: "вијећем апелационог одјељења" замјењују се ријечима: "другостепеним 

судом". 
У ставу 2. ријечи: "вијеће апелационог одјељења" замјењују се ријечима: "другостепени суд". 
Иза става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 
"(4) При изрицању нове пресуде другостепени суд је везан забраном из члана 322. овог закона." 
 

Члан 12. 
 

У члану 333. став 2. мијења се и гласи: 
"(2) О жалби против другостепене пресуде одлучује Врховни суд Федерације у вијећу 

састављеном од тројице судија. Пред овим вијећем не може се одржати претрес." 
 

Члан 13. 
 

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

Предсједавајући 

Дома народа 

Парламента Федерације БиХ 

Радоје Видовић, с. р.   

 

Предсједавајући 

Представничког дома 
Парламента Федерације БиХ 

      Фехим Шкаљић, с. р.   


