
(“Службени гласник Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине” бр. 14/07) 
 
 
 На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени 
гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, 4/00, 7/04, 20/05, 24/05 и 3/07), Скупштина 
Брчко дистрикта БиХ на 6. ванредној сједници одржаној 5. маја 2007. године,  донијела је   
  

ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ БРЧКО 
ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Члан 1 
(Измјена и допуна члана 135) 

(1) У Закону о кривичном поступку Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (“Службени 
гласник Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине”, бр. 10/03, 48/04 и 6/05; у даљем тексту: 
Закон), у члану 135 (Трајање притвора у истрази), иза става (3) додаје се нови став (4), који 
гласи: 

“(4) Изузетно и у изразито сложеном предмету везано за кривично дјело за које је прописана 
казна дуготрајног затвора, притвор се може поново продужити за још највише три (3) 
мјесеца након продужетка притвора из става 3 овог члана. Притвор се може продужити два 
пута узастопно, по образложеном приједлогу тужиоца за свако продужење, који треба да 
садржи изјаву тужиоца о потребним мјерама да би се истрага окончала (члан 225 став 3). 
Апелациони суд одлучује о жалби против рјешења о продужетку притвора. Жалба не 
задржава извршење рјешења.” 

(2) У досадашњем ставу (4) члана 135 Закона, који постаје став (5), ријечи “ставова од 1 до 3” 
замјењују се ријечима “ставова од 1 до 4”. 

Члан 2 
(Измјена и допуна члана 137) 

(1) Став (2) члана 137 (Притвор након потврђивања оптужнице) Закона мијења се и гласи: 

“Након потврђивања оптужнице и прије изрицања првостепене пресуде, притвор може 
трајати најдуже: 

a) једну годину у случају кривичног дјела за које је прописана казна затвора до пет 
година; 

b) једну годину и шест мјесеци у случају кривичног дјела за које је прописана казна 
затвора до десет година; 

c) двије године у случају кривичног дјела за које је прописана казна затвора преко десет 
година, али не и казна дуготрајног затвора; 

d) три године у случају кривичног дјела за које је прописана казна дуготрајног затвора. 

(2) Иза става (2) члана 137 Закона додаје се нови став (3), који гласи: 

“(3) Ако за вријеме из става 2 овог члана не буде изречена првостепена пресуда, притвор ће 
се укинути и оптужени пустити на слободу.” 



(3) У досадашњем ставу (3) члана 137 Закона, који постаје став (4), прва и трећа реченица, 
ријечи “шест (6) мјесеци” замјењују се ријечима “девет (9) мјесеци”. 

(4) Досадашњи став (4) члана 137 Закона постаје став (5). 

Члан 3 
(Измјена и допуна члана 138) 

У ставу (3) члана 138 (Одређивање притвора након изрицања пресуде) Закона, ријечи 
“правоснажности пресуде” замјењују се ријечима “упућивања лица на издржавање казне”, а 
ријечи “у првостепеној пресуди” замјењују се ријечима “у правоснажној пресуди”. 

Члан 4 
(Измјена и допуна члана 287) 

У члану 287 (Притвор након изрицања пресуде) Закона, ријечи “до њене правоснажности” 
бришу се. 

Члан 5 
(Примјена овог закона) 

Овај закон се примјењује на све предмете у којима правоснажна пресуда није донесена прије 
дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 6 
(Ступање на снагу овог закона) 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко 
Дистрикта Босне и Херцеговине”. 
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