
/Службени гласник БиХ, број 65/18 од 21.09.2018.г./ 

На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и 

Херцеговине на 42. сједници Дома народа, одржаној 11. септембра 2018. године и на 11. хитној 

сједници Представничког дома, одржаној 17. септембра 2018. године, донијела је  

 

ЗАКОН  

 

 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  

 

Члан 1.  

 

У Закону о кривичном поступку Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 3/03, 32/03, 

36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 

93/09 и 72/13), члан 84. мијења се и гласи:  

 

"Члан 84.  

 

(Право свједока да не одговара на поједина питања)  

 

(1) Свједок има право да не одговара на поједина питања када је вјероватно да ће га одговор на та 

питања изложити кривичном гоњењу.  

 

(2) Свједок који користи право из става (1) овог члана одговориће на та питања ако главни тужилац 

писмено изјави да неће предузети кривично гоњење свједока за радње које свједок наведе у свом 

исказу. Примјерак писмене изјаве главног тужиоца уручиће се свједоку.  

 

(3) Изјаву из става (2) овог члана главни тужилац може дати под условом да је исказ свједока важан 

за доказивање да је друго лице починило кривично дјело из става (4) овог члана.  

 

(4) Изјаву из става (2) овог члана главни тужилац може дати у поступку који се води због:  

 

а) кривичних дјела против интегритета Босне и Херцеговине,  

 

б) кривичних дјела против човјечности и вриједности заштићених међународним правом,  

 

ц) кривичних дјела тероризма,  

 

д) кривичних дјела изазивања националне, расне и вјерске мржње, раздора и нетрпељивости; 

протуправног лишавања слободе; неовлашћеног прислушкивања и звучног или оптичког снимања; 

повреде слободе опредјељења бирача; кривотворења новца; кривотворења вриједносних папира; 

прања новца; утаје пореза или преваре; кријумчарења; организовања групе људи или удружења за 

кријумчарење или растурања неоцарињене робе; царинске преваре; примања дара и других облика 



користи; давања дара и других облика користи; примања награде или другог облика користи за 

трговину утицајем; давања награде или другог облика користи за трговину утицајем; злоупотребе 

положаја или овлашћења; противзаконитог ослобођења лица лишеног слободе; помоћи починиоцу 

послије учињеног кривичног дјела; помоћи лицу оптуженом од међународног кривичног суда; 

спречавања доказивања; откривања идентитета заштићеног свједока; ометања правде; удруживања 

ради чињења кривичних дјела; организованог криминала,  

 

е) других кривичних дјела за која се може изрећи казна затвора од пет година или тежа казна.  

 

(5) У изјави из става (2) овог члана конкретно ће бити наведено да се односи само на кривично дјело 

које је починио свједок за које је запријећена казна исте тежине или мања казна од оне утврђене за 

кривично дјело у вези с којим се свједочи или за које се води поступак и да се не може односити на 

кривична дјела за која је прописана казна затвора од најмање 10 година.  

 

(6) Суд ће рјешењем утврдити да ли је изјава главног тужиоца из става (2) овог члана у складу са ст. 

(4) и (5) овог члана и одредити адвоката за савјетника свједоку за вријеме саслушања.  

 

(7) Након што Суд донесе рјешење из става (6) овог члана, главни тужилац ће позвати свједока да dâ 

свој исказ. Прије саслушања свједок ће дати писмену изјаву да ће као свједок у кривичном поступку 

дати истинит исказ и да неће прећутати ништа што му је познато о кривичном дјелу о којем даје 

исказ и његовом починиоцу.  

 

(8) Након што свједок dâ исказ, главни тужилац донијеће рјешење о имунитету свједока за кривично 

дјело које произлази из исказа свједока датог у складу са ставом (2) овог члана. У рјешењу ће бити 

наведен чињенични опис и правна квалификација кривичног дјела за које се неће предузети 

кривично гоњење свједока.  

 

(9) Ако свједок у току кривичног поступка не поступи у складу са ставом (7) овог члана, главни 

тужилац донијеће рјешење са образложењем, којим се ускраћује свједоку давање имунитета за 

кривично дјело на које се односио исказ свједока из става (2) овог члана. Тужилац ће ускратити 

имунитет и у случају да се радње које је свједок навео у свом исказу односе на кривична дјела за 

која се не може дати имунитет у смислу ст. (4) и (5) овог члана. У тим случајевима исказ свједока са 

одговорима на питања из става (1) овог члана издвојиће се из списа предмета и чувати одвојено, те 

се не може користити у кривичном поступку против свједока.  

 

(10) У случају да главни тужилац не донесе рјешење из става (8) овог члана, исказ свједока са 

одговорима на питања из става (1) овог члана издвојиће се из списа предмета и чувати одвојено, те 

се не може користити у кривичном поступку против свједока.  

 

(11) Против свједока из става (2) овог члана може се предузети кривично гоњење за кривично дјело 

давања лажног исказа."  

Члан 2.  

 

У члану 117. тачка д) мијења се и гласи:  

 

 



"д) изазивање националне, расне и вјерске мржње, раздора и нетрпељивости; противправно 

лишење слободе; неовлашћено прислушкивање и звучно или оптичко снимање; повреда слободе 

опредјељења бирача; кривотворење новца; кривотворење хартија од вриједности; прање новца; 

утаја пореза или превара; кријумчарење; организовање групе људи или удружења за кријумчарење 

или растурање неоцарињене робе; царинска превара; примање дара и других облика користи; 

давање дара и других облика користи; примање награде или другог облика користи за трговину 

утицајем; давање награде или другог облика користи за трговину утицајем; злоупотреба положаја 

или овлашћења; противзаконито ослобођење лица лишеног слободе; помоћ починиоцу послије 

учињеног кривичног дјела; помоћ лицу оптуженом од међународног кривичног суда; спречавање 

доказивања; откривање идентитета заштићеног свједока; ометање правде; удруживање ради 

чињења кривичних дјела; организовани криминал;".  

 

Иза тачке д) додаје се тачка е) која гласи:  

 

"е) друга кривична дјела за која се може изрећи казна затвора од пет година или тежа казна.".  

Члан 3.  

 

У члану 118. став (3) мијења се и гласи:  

 

"(3) Истражне радње из члана 116. став (2) тач. а) до д) и тачка г) овог закона могу трајати најдуже до 

мјесец дана, а ако оне дају резултате и постоји разлог да се настави са њиховим спровођењем ради 

прикупљања доказа, могу се на образложен приједлог тужиоца продужити за још мјесец дана, с тим 

да мјере из тач. а) до ц) могу трајати укупно најдуже шест мјесеци за кривична дјела за која се може 

изрећи казна затвора од пет година или тежа казна, а за остала кривична дјела најдуже четири 

мјесеца. Мјере из тач. д) и г) могу трајати укупно најдуже три мјесеца за кривична дјела за која се 

може изрећи казна затвора од пет година или тежа казна, а за остала кривична дјела најдуже два 

мјесеца. Изузетно у односу на кривично дјело организованог криминала и кривична дјела 

тероризма, истражне радње из члана 116. став (2) тач. а) до д) и тачка г) овог закона, ако оне дају 

резултате и постоји разлог да се настави са њиховим спровођењем ради прикупљања доказа, могу 

се на образложен приједлог тужиоца продужити још до три мјесеца. Приједлог за радњу из члана 

116. став (2) тачка ф) овог закона може се односити само на једнократни акт, а захтјев за сваку 

наредну радњу против истог лица мора садржавати разлоге који оправдавају њену употребу."  

Члан 4.  

 

У члану 224. (Обустављање истраге) у ставу (1) иза тачке д) брише се интерпункцијски знак тачка, 

ставља запета и додаје се нова тачка е) која гласи:  

 

 

"е) постоје друге околности за обустављање истраге из члана 225. став (5), односно члана 226. став 

(3) овог закона."  

 

У ставу (3), иза ријечи: "тачке ц)" додају се ријечи: "и тачке е)"."  



Члан 5.  

 

Члан 225. мијења се и гласи:  

 

"Члан 225.  

 

(Окончање истраге)  

 

(1) Тужилац окончава истрагу кад нађе да је стање ствари довољно разјашњено да се може подићи 

оптужница. Окончање истраге ће се забиљежити у спису.  

 

(2) Ако се истрага не заврши у року од шест мјесеци од доношења наредбе о спровођењу истраге, 

тужилац ће обавијестити главног тужиоца о разлозима неокончања истраге. Главни тужилац 

одредиће у року од 30 дана нови рок за окончање истраге који не може бити дужи од шест мјесеци, 

односно који не може бити дужи од једне године за кривична дјела за која се може изрећи казна 

затвора у трајању од 10 година или тежа казна, те наложити предузимање потребних мјера да би се 

истрага окончала.  

 

(3) Уколико истрагу није било могуће завршити у року из става (2) овог члана, тужилац ће о 

разлозима због којих истрага није завршена, у року од осам дана, обавијестити главног тужиоца, 

осумњиченог и оштећеног.  

 

(4) Осумњичени и оштећени у року од 15 дана од дана достављања обавјештења из става (3) овог 

члана могу поднијети притужбу главном тужиоцу због трајања поступка. Ако главни тужилац утврди 

да је притужба основана, у року од 30 дана одредиће нови рок у којем се, ако постоје процесне 

претпоставке, истрага мора окончати, а који не може бити дужи од шест мјесеци, односно који не 

може бити дужи од једне године за кривична дјела за која се може изрећи казна затвора у трајању 

10 година или тежа казна, те наложити предузимање потребних мјера за окончање истраге, о чему 

ће обавијестити подносиоца притужбе у року од 15 дана.  

 

(5) Ако истрага не буде окончана у року из става (4) овог члана, а постоје процесне претпоставке, 

сматраће се да је истрага обустављена, о чему тужилац доноси наредбу и у року од 15 дана о томе 

обавјештава главног тужиоца, осумњиченог и оштећеног."  

 

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

Члан 6.  

 

Члан 226. мијења се и гласи:  

 

"Члан 226.  

 

(Подизање оптужнице)  

 

(1) Кад у току истраге тужилац нађе да постоји довољно доказа из којих произлази основана сумња 



да је осумњичени учинио кривично дјело, припремиће и упутити оптужницу судији за претходно 

саслушање у року од 30 дана од дана када је окончање истраге забиљежено у спису.  

 

(2) Уколико тужилац не упути оптужницу у року из става (1) овог члана, дужан је у року од осам дана 

о разлозима неподизања оптужнице обавијестити главног тужиоца који ће предузети мјере да 

тужилац у року који не може бити дужи од 30 дана подигне оптужницу. О одређивању додатног 

рока биће обавијештени осумњичени и оштећени.  

 

(3) Ако тужилац у року из става (2) овог члана не подигне оптужницу, обавијестиће о томе главног 

тужиоца, те осумњиченог и оштећеног који имају право да у року од осам дана од истека тог рока 

поднесу притужбу главном тужиоцу. Главни тужилац ће у року од 30 дана издати тужиоцу 

обавезујуће упутство да у року од 30 дана подигне оптужницу. Ако тужилац и након обавезујућег 

упутства главног тужиоца не подигне оптужницу, сматраће се да је истрага обустављена, о чему 

тужилац доноси наредбу и у року од 15 дана о томе обавјештава главног тужиоца, осумњиченог и 

оштећеног.  

 

(4) Након подизања оптужнице, осумњичени, односно олтужени и бранилац, имају право увида у 

све списе и доказе.  

 

(5) Након подизања оптужнице, странке или бранилац могу предложити судији за претходно 

саслушање предузимање радњи у складу с чланом 223. овог закона."  

Члан 7.  

 

У предметима у којима је донесена наредба о спровођењу истраге до ступања на снагу овог закона, 

поступак ће бити настављен по одредбама Закона о кривичном поступку Босне и Херцеговине 

("Службени гласник БиХ" бр. 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 

15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09 и 72/13).  

Члан 8.  

 

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

Број 01,02-02-1-1028/18 

17. септембра 2018. године 

Сарајево 

Предсједавајући 

Представничког дома 

Парламентарне скупштине БиХ 

Младен Босић, с. р.  

 

Предсједавајући 

Дома народа 

Парламетнарне скупштине БиХ 

Сафет Софтић, с. р.  

 


