
(“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине” бр. 53/07)  
 
 
На основу члана IV.Б.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине доносим   

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 донио Парламент Федерације БиХ на сједници Представничког дома од 29. маја 2007. године и на 
сједници Дома народа од 12. јула 2007. године.   

 
Број 01-02-463/07 

26. јула 2007. године 
Сарајево   

Предсједница 
Борјана Кришто, с. р.   

 
ЗАКОН   

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ   

Члан 1. 
(Измјена и допуна члана 149.)   

(1) У Закону о кривичном поступку Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", 
број 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05 и 55/06; у даљњем тексту: Закон), у члану 149. (Трајање притвора у 
истрази), иза става ( 3 ) додаје се нови став (4); који гласи:   

"(4) Изузетно и у нарочито 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 колегија тужилаштва о посебним мјерама да би се истрага 
окончала (члан 240. став 3.). Жалба против рјешења вијећа Врховног суда Федерације о продужењу притвора не 
задржава извршење рјешења."   

(2) У досадашњем ставу (4) члана 149. Закона, који постаје став (5), ријечи: "ст. 1. до 3." замјењују се ријечима : 
"ст. 1. до 4.".   

Члан 2. 
(Измјена и допуна члана 151.)   

(1) Став (2) члана 151. (Притвор након потврђивања оптужнице) Закона мијења се и гласи:   

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

а)    једну годину у случају кривичног дјела за које је прописана казна затвора до пет година;   
б)    једну годину и шест мјесеци у случају кривичног дјела за које је прописана казна затвора до десет година;   
ц)    двије године у случају кривичног дјела за које је прописана казна затвора преко десет година, али не и 
казна дуготрајног затвора;   
д)    три године у случају кривичног дјела за које је прописана казна дуготрајног затвора.   

(2) Иза става (2) члана 151. 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."   



(4) У досадашњем ставу (3) члана 151. Закона, који постаје став (4), прва и трећа реченица, ријечи: "шест (6) 
мјесеци" замјењују се ријечима: "девет (9) мјесеци".   

(5) Досадашњи став (4) члана 151. постаје став (5).   

Члан 3. 
(Измјена и допуна члана 152.)   

У ставу (3) члана 152. (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 302.)   

У члану 302. (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 "Службеним новинама Федерације БиХ".   

 
Предсједавајући 
Дома народа 

Парламента Федерације БиХ 
Стјепан Крешић, с. р.   

 

Предсједавајући 
Представничког дома 

Парламента Федерације БиХ 
Сафет Софтић, с. р.   

 
 


