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UKAZ 

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I 
DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU 

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 
 

 
Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i 

Hercegovine koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 07.11.2012. godine i 
na sjednici Doma naroda od 22.11.2012. godine. 
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16. siječnja 2013. godine     Predsjednik 

Sarajevo         Živko Budimir, v. r. 
 
 

ZAKON 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 

KAZNENOM POSTUPKU FEDERACIJE 
BOSNE I HERCEGOVINE 

 
 

Članak 1.   
 
U Zakonu o kaznenom 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 i 12/10) u članku 152. stavak 1. mijenja se i 
glasi: 

"(1) Kada izrekne presudu na kaznu zatvora, sud može optuženiku odrediti odnosno produljiti pritvor, ako je 
to neophodno radi nesmetanog voñenja kaznenog postupka, uzimajući u obzir sve okolnosti vezane za izvršenje 
kaznenog djela, odnosno osobnosti počinitelja. U ovim slučajevima donosi se posebno rješenje, a žalba protiv 
rješenja ne zadržava njegovo izvršenje." 

U stavku 2. iza riječi "osuñen" dodaju se riječi: "ili je izrečena sudska opomena". 
 

Članak 2.   
 

U članku 320. stavak 1. riječi: "Vijeće žalbenog odjeljenja" zamjenjuju se riječima: "Drugostupanjski 
sud". 

Stavak 2. mijenja se i glasi: 
"(2) Na pisanu izradu odluke donesene u sjednici vijeća ili na temelju održanog pretresa primjenjuju se 

rokovi iz članka 304. stavak (1) ovog zakona." 
 

Članak 3. 
 

U članku 321. riječi: "Vijeće apelacionog odjeljenja" zamjenjuju se riječima: "Drugostupanjski sud", a 
iza riječi "žalbom" točka se zamjenuje zarezom i dodaju riječi: "a po službenoj dužnosti da li je na štetu 
optuženog povrijeñen Kazneni zakon.". 

 
Članak 4. 

 
U članku 324. riječi: "vijeće žalbenog odjeljenja" zamjenjuju se riječima: "drugostupanjski sud". 

 
Članak 5. 

 
Članak 325. mijenja se i glasi: 
 

"Odluke po žalbi 
(1) Drugostupanjski sud može u sjednici vijeća odbaciti žalbu kao neblagovremenu ili kao nedopuštenu 
ili odbiti žalbu kao neutemeljenu i potvrditi prvostupanjsku presudu ili uvažiti žalbu i preinačiti 



prvostupanjsku presudu ili uvažiti žalbu, ukinuti prvostupanjsku presudu i predmet vratiti 
prvostupanjskom sudu na ponovno suñenje ili uvažiti žalbu, ukinuti prvostupanjsku presudu i odrediti 
održavanje pretresa pred drugostupanjskim sudom. 

(2) Pretres pred drugostupanjskim sudom mora se održati ako je u istom kaznenom predmetu presuda već 
jednom bila ukinuta. 

(3) O svim žalbama protiv iste presude drugostupanjski sud odlučuje jednom odlukom." 
 

Članak 6. 
 

U članku 328. riječi: "Vijeće žalbenog odjeljenja" zamjenjuju se riječima: "Drugostupanjski sud". 
 

Članak 7.  
 

Članak 329. mijenja se i glasi: 
 

"Preinaka prvostupanjske presude 
(1) Drugostupanjski sud će, uvažavajući žalbu ili po službenoj dužnosti, presudom preinačiti prvostupanjsku 

presudu ako smatra da su odlučne činjenice u prvostupanjskoj presudi pravilno utvrñene i da se, s 
obzirom na utvrñeno činjenično stanje, po pravilnoj primjeni zakona, ima donijeti drugačija presuda, a 
prema stanju stvari i u slučaju povrede iz članka 312. stavka 1. toč. f), g) i j) ovoga zakona. U ovom 
slučaju ako drugostupanjski sud nañe da je potrebno izreći sudsku opomenu donijet će rješenje kojim će 
preinačiti prvostupanjsku presudu i izreći sudsku opomenu. 

(2) Ako su se zbog preinaka prvostupanjske presude stekli uvjeti za odreñivanje, odnosno ukidanje pritvora 
na temelju članka 152. st. (1) i (2) ovog zakona, drugostupanjski sud će o tome donijeti posebno rješenje. 
Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba trećestupanjskom vijeću Vrhovnog suda Federacije. Žalba ne 
zadržava izvršenje rješenja." 

 
 

Članak 8.  
 

Članak 330. mijenja se i glasi: 
 

"Ukinuće prvostupanjske presude 
(1) Drugostupanjski sud će, uvažavajući žalbu, rješenjem ukinuti prvostupanjsku presudu i predmet vratiti 

prvostupanjskom sudu na ponovno suñenje, odnosno odrediti održavanje rasprave pred drugostupanjskim 
sudom kada postoje opravdani razlozi da se predmet ne vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suñenje, 
ako utvrdi da: 
a) postoji bitna povreda odredaba kaznenog postupka, osim slučajeva iz članka 329. stavak (1) ovoga 

zakona, 
b) je potrebno izvesti nove dokaze ili ponoviti već u prvostupanjskom postupku izvedene dokaze 

usljed kojih je činjenično stanje pogrešno ili nepotpuno utvrñeno. 
(2) Drugostupanjski sud može i djelomično ukinuti prvostupanjsku presudu ako se pojedini dijelovi presude 

mogu izdvojiti bez štete za pravilno presuñenje. 
(3) Drugostupanjski sud može narediti da se novi glavni pretres pred prvostupanjskim sudom održi pred 

drugim sucem odnosno pred potpuno izmijenjenim vijećem. 
(4) Ako je uvaženjem žalbe ukinuta prvostupanjska presuda, a drugostupanjski sud ustanovi da je za 

suñenje u prvom stupnju stvarno nadležan, predmet će uputiti vijeću istog suda i o tome obavijestiti 
prvostupanjski sud. 

(5) Ako se optuženi nalazi u pritvoru, drugostupanjski sud će ispitati postoje li još razlozi za pritvor i donijet 
će rješenje o produljenju ili ukidanju pritvora. Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba trećestupanjskom 
vijeću Vrhovnog suda Federacije. Žalba ne zadržava izvršenje rješenja." 
 
 

Članak 9.  
 

Članak 331. mijenja se i glasi: 
 

"Obrazloženje odluke kojom se ukida prvostupanjska presuda 
(1) U obrazloženju odluke kojom se ukida prvostupanjska presuda, drugostupanjski sud će ocijeniti žalbene 

navode i iznijeti povrede zakona koje je uzeo u obzir po službenoj dužnosti. 
(2) Kada se prvostupanjska presuda ukida zbog bitnih povreda odredaba kaznenog postupka, u obrazloženju 

će se navesti koje su odredbe povrijeñene i u čemu se povrede sastoje (članak 312.). 
(3) Kada se prvostupanjska presuda ukida zbog pogrešno ili nepotpuno utvrñenog činjeničnog stanja, navest 

će se u čemu se sastoje nedostaci u utvrñivanju činjeničnog stanja, odnosno zašto su novi dokazi i 
činjenice važni i od utjecaja za donošenje pravilne odluke." 

 
Članak 10. 

 
Iza članka 331. dodaje se novi članak 331a. koji glasi: 

"Članak 331a. 
Dostavljanje drugostupanjske odluke i postupanje prvostupanjskog suda 

(1) Drugostupanjski sud će vratiti sve spise sudu prvog stupnja sa dostatnim brojem ovjerenih prijepisa 
svoje odluke radi predaje strankama, branitelju i drugim zainteresiranim osobama. 



(2) Prvostupanjski sud kojem je predmet upućen na suñenje, uzet će za osnovu raniju optužnicu. Ako je 
presuda prvostupanjskog suda djelomično ukinuta prvostupanjski sud će za osnovu uzeti samo onaj 
dio optužbe koji se odnosi na ukinuti dio presude. 

(3) Na novom glavnom pretresu, stranke i branitelj mogu isticati nove činjenice i iznositi nove dokaze. 
(4) Prvostupanjski Sud je dužan da izvede sve procesne radnje i raspravi sva sporna pitanja na koja je 

ukazao drugostupanjski sud u svojoj odluci. Iskazi saslušanih svjedoka i vještaka i pisani nalaz i 
mišljenje bit će prihvaćeni kao dokazi i mogu biti pročitani ili reproducirani ukoliko su ti svjedoci i 
vještaci prilikom svjedočenja bili unakrsno ispitani od suprotne stranke ili branitelja ili nisu bili 
unakrsno ispitani od suprotne stranke ili branitelja iako im je to bilo omogućeno, kao i u slučaju ako 
je to ovim zakonom drukčije odreñeno, te ukoliko se radi o dokazima iz članka 276. stavak (2) 
točka e) ovoga zakona. 

(5) Odredba stavka (4) ovog članka se ne odnosi na osobe, iz članka 97. ovog zakona, koje mogu odbiti 
svjedočenje. 

(6) Pri izricanju nove presude prvostupanjski sud je vezan zabranom propisanom u članku 322. ovog 
zakona." 

 
Članak 11. 

 
U članku 332. naziv članka mijenja se i glasi: "Rasprava pred drugostupanjskim sudom". 
U stavku 1. riječi: "vijećem žalbenog odjeljenja" zamjenjuju se riječima: "drugostupanjskim sudom". 
U stavku 2. riječi: "vijeće žalbenog odjeljenja" zamjenjuju se riječima: "drugostupanjski sud". 
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 
"(4) Pri izricanju nove presude drugostupanjski sud je vezan zabranom iz članka 322. ovog zakona." 
 

Članak 12. 
 

U članku 333. stavak 2. mijenja se i glasi: 
"(2) O žalbi protiv drugostupanjske presude odlučuje Vrhovni sud Federacije u vijeću sastavljenom od 

trojice sudaca. Pred ovim vijećem ne može se održati rasprava." 
 

Članak 13. 
 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

Predsjedatelj 
Doma naroda 

Parlamenta Federacije BiH 
Radoje Vidović, v. r.   

 

Predsjedatelj 
Zastupničkog doma 

Parlamenta Federacije BiH 
      Fehim Škaljić, v. r.   


