(Службени гласник БиХ бр. 61/04)
На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне
и Херцеговине на 47. сједници Представничког дома, одржаној 2. децембра 2004.
године и 34. сједници Дома народа, одржаној 14. децембра 2004. године, усвојила је

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ТУЖИЛАШТВУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.
У Закону о Тужилаштву Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 24/02,
3/03, 37/03, 42/03, 9/04 и 35/04) у члану 3. став 1. испред ријечи: "замјеника главног
тужиоца Босне и Херцеговине" ријеч "три" замјењује се ријечју "четири".
У члану 3. став 3. мијења се и гласи:
"3. У склопу Тужилаштва оснива се Посебан одјел за ратне злочине, као и Посебан
одјел за организовани криминал, привредни криминал и корупцију (у даљем тексту:
посебни одјели), како је утврђено законом."
Члан 2.
У наслову члана 6. ријечи: "Посебног одјела" замјењују се ријечима: "посебних одјела".
У члану 6. став 1. ријечи: "Посебан одјел" замјењују се ријечима: "Посебни одјели".
У члану 6. став 2. мијења се и гласи:
"2. Замјеници главног тужиоца обављају функцију руководилаца посебних одјела (у
даљем тексту: руководиоци посебних одјела). Руководиоци посебних одјела имају
замјенике, који се бирају из реда тужилаца посебних одјела."
Члан 3.
У члану 9. став 3. прва реченица мијења се и гласи:
"У саставу буџета налазе се посебне ставке којима се утврђују буџетске потребе за рад
посебних одјела."

Члан 4.
У члану 12. став 3. ријечи: "Посебни одјел, између осталог, предузима" замјењују се
ријечима: "Посебни одјели, између осталог, предузимају".
У члану 12. став 3. иза ријечи: "починилаца кривичних дјела" додају се ријечи: "ратних
злочина,".
Члан 5.
У члану 13. став 4. ријечи: "Руководилац Посебног одјела" замјењују се ријечима:
"Руководилац сваког од посебних одјела".
Члан 6.
У члану 14. став 3. ријечи: "руководилац Посебног одјела" замјењују се ријечима:
"руководилац сваког од посебних одјела".
Члан 7.
У члану 15. став 3. прва реченица мијења се и гласи:
"Посебни одјели располажу властитом управом."
Члан 8.
Члан 16. став 3. мијења се и гласи:
"3. Лице које је дипломирани правник и има најмање пет година релевантног радног
искуства на правним пословима врши дужности секретара. Основна плата и накнаде
секретара су у висини 80% основне плате и накнада које примају тужиоци Тужилаштва
Босне и Херцеговине."
Члан 9.
У члану 18а. ст. 1, 2. и 3. мијењају се и гласе:
"1. У прелазном периоду више међународних тужилаца може бити именовано у
Посебни одјел за ратне злочине и Посебни одјел за организовани криминал, привредни
криминал и корупцију. Међународни тужилац може да буде именован и у Посебни
одјел за ратне злочине и у Посебни одјел за организовани криминал, привредни
криминал и корупцију. Међународни тужиоци не могу да буду држављани Босне и
Херцеговине нити било које од сусједних држава. Овај прелазни период не може да
траје дуже од пет година.

2. Међународни замјеници главног тужиоца обављају функцију руководилаца посебних
одјела.
3. Међународни тужиоци неће бити кривично гоњени, хапшени или притварани, нити
ће одговарати у грађанском поступку за мишљења која дају или одлуке које доносе у
оквиру својих службених дужности."
Члан 10.
Иза члана 18 а). додаје се нови члан 18 б), који гласи:
"Члан 18 б).
Међународни регистрар
У току прелазног периода међународни регистрар именује се као главни регистрар
Канцеларије регистрара за посебне одјеле, одговоран за пружање услуга подршке
посебним одјелима."

Члан 11.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
БиХ".
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