(Службени гласник БиХ бр. 42/03)
На основу члана IV 4.а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне
и Херцеговине на сједници Представничког дома, одржаној 13. октобра 2003. године, и
сједници Дома народа, одржаној 29. октобра 2003. године, усвојила је

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ТУЖИЛАШТВУ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
Преамбула
Закон о Тужилаштву Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 24/02,
"Службене новине Федерације БиХ", број 43/02, "Службени гласник Републике
Српске", број 55/02) (у даљем тексту: Закон), овим се мијења и допуњује како слиједи.
Члан 1.
1. У члану 12. став 3. у ријечима: "законом Босне и Херцеговине" ријечи: "Босне и
Херцеговине" бришу се.
2.

У члану 12. став 4. брише се.
Члан 2.

У члану 16. став 1. иза ријечи: "има секретара", бришу се сљедеће ријечи: "којег
именује Колегиј тужилаца".
Члан 3.
Постојећи члан 18. Закона брише се, а додаје се нови члан 18. који гласи:
"Након формирања Тужилаштва, сви судови и тужилаштва у Федерацији Босне и
Херцеговине, Републици Српској и Брчко Дистрикту код којих је у току рјешавање
кривичних предмета који спадају у надлежност Суда Босне и Херцеговине, на основу
измијењеног и допуњеног члана 13. Закона о Суду Босне и Херцеговине, у којима
оптужница није потврђена или није постала правоснажна, обавезни су о тим
предметима да обавијесте Тужилаштво."
Члан 4.
Иза члана 18. додаје се нови члан 18 а. који гласи:
"Члан 18 а.
Међународни тужиоци
1. У прелазном периоду може бити именовано максимално троје (3) међународних
тужилаца Посебног одјела за организовани криминал, привредни криминал и
корупцију. Међународни тужиоци не могу бити држављани Босне и Херцеговине или

држављани било које од сусједних земаља. Прелазни период не може трајати дуже од
четири године.
2. Један од међународних тужилаца обавља функцију замјеника главног тужиоца и
шефа Посебног одјела.
3. Међународни тужиоци неће се сматрати одговорним у кривичном или парничном
поступку за било коју радњу почињену у вршењу својих дужности према овом закону."
Члан 5.
Ступање на снагу
Овај закон о измјенама и допунама Закона о Тужилаштву Босне и Херцеговине ступио
је на снагу 1. фебруара 2003.године и објављује се одмах у "Службеном гласнику
БиХ".
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