
(“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 56/03)  
 
 
Po izvršenom sravnjavanju s izvornim tekstom utvrđeno je da su se u Zakonu o kaznenom postupku 
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/03) potkrale niže navedene 
štamparske greške, pa se na temelju članka 200. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH 
i članka 188. stavak 2. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, daje   

 
 

ISPRAVKA   
ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE   

(objavljenog na hrvatskom jeziku)   
 
 

U članku 40. u stavku 2. slovo "f)" zamijeniti slovom "c)".   

U članku 71. stavak 2. u četvrtom redu broj "58" zamijeniti brojem "72".   

U članku 86. u stavku 2. broj "116" zamijeniti brojem "130".   

U članku 95. stavak 6. u prvom redu riječ "pravosudna" zamijeniti riječju "sudbena".   

U članku 130. stavak 2. točka b) u prvom redu riječ "elektroničkoh" zamijeniti riječju "elektroničkih".   

U članku 139. u stavku 3. riječ "pravosudna" zamijeniti riječju "sudbena".   

U članku 141. u četvrtom redu riječ "okončenja" zamijeniti riječju "okončanja".   

U članku 153. u stavku 2. slovo "a" zamijeniti riječju "lišena", a u stavku 4. slovo "u" zamijeniti riječju 
"lišenu".   

U članku 248. stavak 1. u točki e) broj "46" zamijeniti brojem "60".   

U članku 250. u prvom redu riječ "okončenja" zamijeniti riječju "okončanja".   

U članku 251. stavak 3. u prvom redu riječ "nazoče" zamijeniti riječju "nazočne".   

U članku 256. stavak 1. u četvrtom redu riječ "naznočne" zamijeniti riječju "nazoče".   

U članku 257. stavak 3. u desetom redu riječ "predsjednika" zamijeniti riječju "predsjednik".   

U članku 336. u prvom redu riječ "Zakonu" zamijeniti riječju "Zakonom".   

U članku 379. stavak 1. u trećem redu broj "2" zamijeniti brojem "1".   

U članku 388. stavak 3. u prvom redu riječ "izraditi" zamijeniti riječju "izradi".   
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Doma naroda 
Parlamenta Federacije BiH 

Izmir Hadžiavdić, v. r.   
 
 
 

Tajnik 
Zastupničkog doma 

Parlamenta Federacije BiH 
Anto Baotić, v. r.   

 


