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ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O ZAŠTITI I POSTUPANJU SA
DJECOM I MALOLJETNICIMA U KRIVIČNOM
POSTUPKU
Član 1.
U Zakonu o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u
krivičnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj
7/14), u članu 130. stav (1) mijenja se i glasi:
"(1) Troškovi izvršenja krivičnih sankcija prema maloljetniku
padaju na teret budžeta osnivača ustanove u kojoj se
izvršava krivična sankcija.".
Član 2.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Predsjedavajući
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.
Tomislav Martinović, s. r.
Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O
ZAŠTITI I POSTUPANJU SA DJECOM I
MALOLJETNICIMA U KAZNENOM POSTUPKU
Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o zaštiti i postupanju
sa djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku, koji je usvojio
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici
Zastupničkog doma od 24.9.2019. godine i na sjednici Doma
naroda od 1.10.2020. godine.
Broj 01-02-1-414-01/20
15. listopada 2020. godine
Sarajevo

Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O ZAŠTITI I POSTUPANJU SA
DJECOM I MALOLJETNICIMA U KAZNENOM
POSTUPKU
Članak 1.
U Zakonu o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u
kaznenom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj
7/14), u članku 130. stavak (1) mijenja se i glasi:
"(1) Troškovi izvršenja kaznenih sankcija prema maloljetniku
padaju na teret proračuna osnivača ustanove u kojoj se
izvršava kaznena sankcija.".
Članak 2.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.
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Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, v. r.

На основу члана IV.B.7. а)(IV) Устава Федерације Босне
и Херцеговине, доносим
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УКАЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Проглашава се Закон о измјенама и допунама Закона о
кривичном поступку Федерације Босне и Херцеговине, који
је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на
сједници Представничког дома од 24.09.2019. године и на
сједници Дома народа од 01.10.2020. године.
Број 01-02-1-415-01/20
15. октобра 2020. године
Предсједник
Сарајево
Маринко Чавара, с. р.

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, 12/10, 8/13
и 59/14), члан 98. мијења се и гласи:
"Члан 98.
(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 надлежни главни тужилац
писмено изјави да неће предузети кривично гоњење
свједока за радње које свједок наведе у своме 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 слиједећих кривичних
дјела из КЗ ФБиХ:
а) кривичних дјела против уставног поретка
Федерације,
б) кривичних дјела тероризма,
ц) кривичних дјела: Убиство (члан 166.), Спречавање
повратка избјеглице или расељеног лица (члан
178.), Противправно лишење слободе (члан 179. ст.
2. и 3.), Отмица (члан 180.), Изнуђивање исказа
(члан 181. став 2.), Силовање (члан 203.), Полни
однос с немоћном особом (члан 204.), Полни однос
с дјететом (члан 207.), Трговина људима (члан
210а.), Искориштавање дјетета или малољетника
ради порнографије (члан 211.), Насиље у породици
(члан 222. ст. 5. и 6.), Недозвољено пресађивање
дијелова људског тијела (члан 231. став 7.),
Неовлаштена производња и стављање у промет
опојних дрога (члан 238.), Посједовање и
омогућавање уживања опојних дрога (члан 239.
став 2.), Прање новца (члан 272.), Порезна утаја
(члан 273.), Изнуђивање (члан 295. став 3.), Уцјена
(члан 296. став 2.), Паљевина (члан 301. став 2.),
Загађење околине (члан 303. ст. 4. и 5.), Изазивање
шумског пожара (члан 317. став 2.), Организовани
криминал (члан 342.), Помоћ починиоцу послије
почињеног кривичног дјела (члан 346. став 3.),
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Примање дара и других облика користи (члан 380.
став 1.), Давање дара и других облика користи
(члан 381. став 1.), Примање награде или другог
облика користи за трговину утицајем (члан 382.),
Давање награде или другог облика користи за
трговину утицајем (члан 382а. став 1.),
Злоупотреба положаја или овлаштења (члан 383.),
Проневјера у служби (члан 384.), Превара у
служби (члан 385.), Противзаконито ослобођење
лица лишеног слободе (члан 391.), Компјутерска
превара (члан 395. ст. 1, 2. и 3.),
д) друга кривична дјела за која је прописана казна
дуготрајног затвора,
е) када се кривични поступак води за кривична дјела
у односу на која је Законом о кривичном поступку
Босне и Херцеговине предвиђена могућност
давања имунитета свједоку, а Суд Босне и
Херцеговине је пренио вођење поступка на суд у
Федерацији.
(5) У изјави из става (2) овог члана ће се назначити да се
она односи само на радње свједока које чине кривично
дјело с прописаном мањом казном од казне која је
прописана за кривично дјело у односу на које се даје
исказ или поводом којег се води поступак и да се не
може односити на кривична дјела за која је прописана
казна затвора од најмање десет 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 да свој исказ.
Прије саслушања свједок ће дати писмену изјаву да ће
као свједок у кривичном поступку дати истинит исказ и
да неће прећутити ништа што му је познато о
кривичном дјелу о којем даје исказ и његовом учиниоцу.
(8) Након што свједок да исказ главни тужилац донијеће
рјешење о имунитету свједока за кривично дјело које
произилази из исказа свједока датог у складу са ставом
(2) овог члана. У рјешењу ће бити наведен чињенични
опис и правна квалификација кривичног дјела за која 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 образложено рјешење, 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.
Члан 131. мијења се и гласи:
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"Члан 131.
(Кривична дјела за која се могу одредити посебне истражне
радње)
Посебне истражне радње из члана 130. став (2) овог
закона могу се одредити за кривична дјела:
а) Уношење опасних материја у Федерацију (члан
160.), Изазивање националне, расне и вјерске
мржње, раздора или нетрпељивости (члан 163.),
Противправно лишење слободе (члан 179.),
Неовлаштено прислушкивање и звучно снимање
(члан 188.), Неовлаштено оптичко снимање (члан
189.), Повреда слободе одлучивања бирача (члан
195.), Одузимање дјетета или малољетника (члан
217.), Недозвољено пресађивање дијелова људског
тијела (члан 231.), Оштећење, уништење и
недозвољени извоз споменика културе и
заштићених објеката природе (члан 321.),
Недозвољено вршење истраживачких радова и
присвајање споменика културе (члан 322.),
Удруживање ради чињења кривичних дјела (члан
340.), Принуда према особи која врши правосудну
функцију (члан 359а.), Уништавање или
прикривање архивске грађе (члан 368.), Давање
дара и других облика користи (члан 381.),
Оштећење компјутерских података и програма
(члан 393.), Компјутерско фалсификовање (члан
394.), Компјутерска превара (члан 395.), Ометања
рада система и мреже електронске обраде података
(члан 396.), Неовлаштени приступ заштићеном
систему и мрежи електронске обраде података
(члан 397.).
б) за друга кривична дјела за која се може изрећи
казна затвора пет година или тежа казна.".
Члан 3.
У члану 132. став (3) мијења се и гласи:
"(3) Посебне истражне радње из члана 130. став (2) тач. а) до
д) и тачка г) овог закона, могу трајати најдуже до једног
мјесеца, а ако оне дају резултате и постоји разлог да се
настави са њиховим провођењем ради прикупљања
доказа могу се на образложен приједлог тужиоца
продужити за још један мјесец, с тим да мјере из тач. а)
до ц) став (2) члана 130. овог закона могу трајати укупно
најдуже шест мјесеци за кривична дјела за која се може
изрећи казна затвора преко пет година или тежа казна, а
за остала кривична дјела најдуже четири мјесеца. Мјере
из тач. д) и г) став (2) члана 130. овог закона могу
трајати укупно најдуже три мјесеца за кривична дјела за
која се може изрећи казна затвора преко 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
посебне истражне радње из члана 130. став (2) тач. а) до
д) и тачка г) овог закона, ако оне дају резултате и
постоји разлог да се настави са њиховим провођењем
ради прикупљања доказа, могу се на образложен
приједлог тужиоца продужити још до три мјесеца.
Приједлог за радњу из члана 130. став (2) тачка ф) овог
закона се може односити само на једнократни акт, а
захтјев за сваку наредну радњу против истог лица мора
садржавати разлоге који оправдавају њену употребу.".
Члан 4.
Иза члана 144. додаје се нови Одјељак 5а. и нови чл.
144а., 144б., 144ц., 144д. и 144е. који гласе:
"Одјељак 5а. - Кућни притвор са електронским надзором
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Члан 144а.
(Услови за одређивање кућног притвора са електронским
надзором)
(1) Кућни притвор са електронским надзором може се, на
образложени приједлог тужиоца, одредити према
осумњиченом, односно оптуженом, ако постоји
основана сумња да је починио кривично дјело и један
или више разлога из члана 146. став (1) тач. а), ц) и д)
овог закона уколико се сврха која се жели постићи
одређивањем односно продужењем притвора може
остварити примјеном кућног притвора са електронским
надзором.
(2) Приједлог тужиоца из става (1) овог члана мора
садржавати и податке о техничкој изводљивости
примјене мјере кућног притвора са електронским
надзором.
(3) Суд може одредити кућни притвор са електронским
надзором и када одлучује о приједлогу тужиоца за
одређивање или продужење притвора, ако су испуњени
услови из ст. (1) и (2) овог члана.
(4) Кућни притвор са електронским надзором може се
одредити након што суд претходно саслуша
осумњиченог односно оптуженог на околности разлога
због којих се предлаже ова мјера.
(5) Кућни притвор са електронским надзором састоји се у
забрани осумњиченом односно оптуженом да без
одобрења напусти просторије у којима борави и кад је
то потребно у одређивању услова под којима ће
боравити у просторијама као што су забрана контаката
са одређеним лицима. Приликом одређивања кућног
притвора са електронским надзором осумњичени
односно оптужени ће се упозорити да у случају кршења
одређених обавеза му се може одредити притвор.
(6) На контакте осумњиченог односно оптуженог и његовог
браниоца не примјењује се одредба става (5) овог члана.
(7) Изузетно од става (5) овог члана осумњичени односно
оптужени може и без одобрења напустити просторију
ако је то неопходно ради хитне медицинске
интервенције у односу на њега или лица са којима живи
у просторији односно ради избјегавања или спречавања
озбиљне опасности по живот или здравље људи односно
имовину већих размјера. Осумњичени односно
оптужени је дужан да о напуштању просторије у којој
борави, разлозима за то, као и мјесту на којем се
тренутно налази одмах обавијести суд или тужиоца.
(8) Кућни притвор са електронским надзором не може се
одредити осумњиченом односно оптуженом за којег
постоји основана сумња да је починио кривична дјела
против брака, породице и омладине према лицима које
живе са њим у истом домаћинству.
(9) Вријеме проведено у кућном притвору са електронским
надзором урачунаће се осумњиченом односно
оптуженом у притвор односно у казну ако буде
изречена.
Члан 144б.
(Одређивање кућног притвора са електронским надзором)
(1) На одређивање и продужење кућног притвора са
електронским надзором и његово трајање у току истраге
сходно се примјењују одредбе чл. 148. и 149. овог
закона.
(2) На одређивање и продужење кућног притвора са
електронским надзором и његово трајање након
потврђивања оптужнице сходно се примјењују одредбе
члана 151. овог закона.
(3) На одређивање и продужење кућног притвора са
електронским надзором и његово трајање након
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изрицања пресуде сходно се примјењују одредбе члана
152. овог закона.
Члан 144ц.
(Укидање кућног притвора са електронским надзором)
(1) Трајање кућног притвора са електронским надзором
мора бити сведено на најкраће нужно вријеме.
(2) У току цијелог поступка кућни притвор са електронским
надзором ће се укинути чим престану разлози на основу
којих је одређен.
(3) По приједлогу осумњиченог односно оптуженог или
браниоца за укидање кућног притвора са електронским
надзором, који је заснован на новим чињеницама суд ће
одржати рочиште о чему ће обавијестити странке и
браниоца. Недолазак странака и браниоца који су
уредно обавјештени не спријечава одржавање рочишта.
Против рјешења о одбијању приједлога за укидање
кућног притвора са електронским надзором није
допуштена жалба.
Члан 144д.
(Жалба против рјешења о одређивању, продужењу и укидању
кућног притвора са електронским надзором)
(1) Против рјешења којим се одређује, продужава или
укида мјера кућног притвора са електронским надзором
странке и бранилац могу изјавити жалбу, а тужилац
може изјавити жалбу и против рјешења којим је одбијен
приједлог за одређивање мјере.
(2) На рокове и надлежност за одлучивање о жалби сходно
се примјењују одредбе чл. 148. до 152. овог закона.
(3) Жалба не задржава извршење рјешења.
Члан 144е.
(Извршење кућног притвора са електронским надзором)
(1) Постављање и уклањање опреме за електронски надзор
врши стручно лице надлежне установе.
(2) Стручно лице из става (1) овог члана дужно је
осумњиченом односно оптуженом дати упутства о
начину рада опреме.
(3) Стручно лице из става (1) овог члана рукује опремом
којом се даљински прати кретање осумњиченог односно
оптуженог и о сваком кршењу обавеза од стране
осумњиченог односно оптуженог дужно је без одлагања
обавијестити суд и тужиоца.
(4) Електронски надзор обавља установа надлежна за
извршење казне затвора или друга установа одређена
посебним законом.
(5) Рјешење о одређивању, продужењу или укидању кућног
притвора са електронским надзором се без одлагања
доставља полицијском органу надлежном за подручје на
којем се извршава мјера који је овлаштен вршити
непосредну провјеру извршавања обавеза одређених
кућним притвором са електронским надзором. Ако
осумњичени или оптужени не испуњава наложене
обавезе, надлежни полицијски орган је дужан о томе
одмах обавијестити тужиоца и суд.
(6) Суд може у свако доба наложити провјеру мјере кућног
притвора са електронским надзором и затражити
извјештај од полицијског органа из става (5) овог члана.
(7) Федерални министар правде ће у року од 30 дана од
дана ступања на снагу овог Закона донијети Правилник
о начину провођења кућног притвора са електронским
надзором.
(8) Уколико Законом о извршењу кривичних санкција у
Федерацији Босне и Херцеговине није другачије
одређено, трошкове извршења мјере кућног притвора са
електронским надзором сноси кантон.".
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СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ

Члан 5.
Члан 240. мијења се и гласи:
"Члан 240.
(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, провођењу истраге, тужилац ће
обавијестити главног тужиоца о разлозима неокончања
истраге. Главни тужилац ће одредити 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 могу у року од 15 дана од дана
достављања обавијести из става (3) овог члана
поднијети притужбу главном тужиоцу због трајања
поступка. Уколико главни тужилац утврди да је
притужба основана, одредиће нови рок у којем се,
уколико постоје процесне претпоставке, истрага мора
окончати, о чему ће обавијестити подносиоца притужбе.
(5) Оптужница се не може подићи ако осумњичени није био
испитан.".
Члан 6.
Члан 241. мијења се и гласи:
"Члан 241.
(Подизање оптужнице)
(1) Кад у току истраге тужилац нађе да постоји довољно
доказа из којих произлази основана сумња да је
осумњичени починио 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 обавјестиће се 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 у року од
осам дана од истека тог рока поднијети притужбу
главном тужиоцу. Главни тужилац ће тужиоцу издати
обавезујуће упутство да у одређеном року који не може
бити дужи од 30 дана подигне оптужницу.
(4) Након подизања оптужнице, осумњичени, односно
оптужени и бранилац, имају право увида у све списе и
доказе.
(5) Након подизања оптужнице, странке или бранилац могу
предлагати судији за претходно саслушање предузимање радњи у складу с чланом 238. овог закона.".
Члан 7.
У предметима у којима је донесена наредба о провођењу
истраге до ступања на снагу овог закона поступак ће се
наставити по одредбама Закона о кривичном поступку
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине

Петак, 16. 10. 2020.

Федерације БиХ", бр. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06,
27/07, 53/07, 9/09, 12/10, 8/13 и 59/14).
Члан 8.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ" а
одредбе чл. 144а., 144б., 144ц., 144д. и 144е. почет ће се
примјењивати протеком шест мјесеци од дана ступања на
снагу овог закона.
Предсједавајући
Представничког дома
Предсједавајући
Парламента Федерације
Дома народа
БиХ
Парламента Федерације БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.
Томислав Мартиновић, с. р.
Na osnovu člana IV.B.7. a)(lV) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, koji je
usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici
Predstavničkog doma od 24.09.2019. godine i na sjednici Doma
naroda od 01.10.2020. godine.
Broj 01-02-1-415-01/20
15. oktobra 2020. godine
Predsjednik
Sarajevo
Marinko Čavara, s. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KRIVIČNOM
POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Član 1.
U Zakonu o krivičnom postupku Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/03, 37/03,
56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10, 8/13 i
59/14), član 98. mijenja se i glasi:
"Član 98.
(Pravo svjedoka da ne odgovara na pojedina pitanja)
(1) Svjedok ima pravo da ne odgovara na pojedina pitanja kada
je vjerovatno da će ga odgovor na ta pitanja izložiti
krivičnom gonjenju.
(2) Svjedok koji koristi pravo iz stava (1) ovog člana, odgovorit
će na ta pitanja ako nadležni glavni tužilac pismeno izjavi da
neće poduzeti krivično gonjenje svjedoka za radnje koje
svjedok navede u svome iskazu. Primjerak pismene izjave
glavnog tužioca uručit će se svjedoku.
(3) Izjavu iz stava (2) ovog člana glavni tužilac može dati pod
uvjetom da je iskaz svjedoka važan za dokazivanje da je
druga osoba počinila krivično djelo iz stava (4) ovog člana.
(4) Izjavu iz stava (2) ovog člana glavni tužilac može dati u
postupku koji se vodi zbog slijedećih krivičnih djela iz KZ
FBiH:
a) krivičnih djela protiv ustavnog poretka Federacije,
b) krivičnih djela terorizma,
c) krivičnih djela: Ubistvo (član 166.), Sprečavanje
povratka izbjeglice ili raseljene osobe (član 178.),
Protupravno lišenje slobode (član 179. st. 2. i 3.),
Otmica (član 180.), Iznuđivanje iskaza (član 181. stav
2.), Silovanje (član 203.), Spolni odnošaj s nemoćnom
osobom (član 204.), Spolni odnošaj s djetetom (član
207.), Trgovina ljudima (član 210a.), Iskorišćavanje

