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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
кривичном поступку Републике Српске, који је Народна
скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет првој
сједници, одржаној 13. септембра 2017. године, а Вијеће
народа 25. септембра 2017. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о кривичном
поступку Републике Српске није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-2802/17
26. септембра 2017. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О КРИВИЧНОМ
ПОСТУПКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о кривичном поступку Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 53/12) у члану 1. ријеч: “тужилац” замјењује се ријечима: “јавни тужилац (у даљем тексту: тужилац)”, као и у цијелом тексту
Закона у одговарајућем падежу.
Члан 2.
У члану 2. ријечи: “Кривични закон Републике Српске
(у даљем тексту: Кривични закон)” замјењују се ријечима:
“Кривични законик Републике Српске (у даљем тексту:
Кривични законик)”, као и у цијелом тексту Закона у одговарајућем падежу.
Члан 3.
У члану 20. у ставу 1. т. б) и в) мијењају се и гласе:
“б) оптужени је лице против којег је једна или више тачака у оптужници потврђена, као и лице за које је поводом
приједлога за изрицање мјере безбједности обавезног психијатријског лијечења одређен главни претрес,

Год. XXVI

Језик
српског народа

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44
НЛБ банка а.д. Бања Лука
562-099-00004292-34
Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81
UniCredit Bank а.д. Бања Лука
551-001-00029639-61
Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39
Addiko Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18

в) осуђени је лице за које је правоснажном одлуком
суда утврђено да је кривично одговорно за одређено кривично дјело или да је починилац противправног дјела које
је у закону одређено као кривично дјело, осим ако се на
основу одредaбa Кривичног законика сматра неосуђиваним,”.
Члан 4.
У члану 148. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Свједочење могу одбити:
а) брачни и ванбрачни супружник осумњиченог, односно оптуженог,
б) сродници осумњиченог, односно оптуженог по крви
у правој линији, сродници у побочној линији до трећег степена закључно, као и сродници по тазбини до другог степена закључно и
в) усвојилац или усвојеник осумњиченог, односно оптуженог.”.
Члан 5.
У члану 307. став 2. мијења се и гласи:
“(2) У корист оптуженог, жалбу могу изјавити законски
заступник, брачни, односно ванбрачни супружник, сродници оптуженог по крви у правој линији, брат, сестра, усвојилац или усвојеник оптуженог. Рок за жалбу и у том случају
тече од дана када је оптуженом или његовом браниоцу достављен препис пресуде.”.
Члан 6.
У члану 318. ст. 1. и 2. мијењају се и гласе:
“(1) О сједници вијећа биће обавијештени тужилац, оптужени и његов бранилац, оштећени, лице од којег је одузет
предмет и лице од којег је одузета имовинска корист прибављена кривичним дјелом, који су у жалби или у одговору
на жалбу тражили да буду обавијештени о сједници вијећа.
Предсједник вијећа или вијеће може одлучити да о одржавању сједнице вијећа буду обавијештене странке и када то
нису захтијевале, ако би њихово присуство било корисно за
разјашњење ствари.
(2) Ако се оптужени налази у притвору или на издржавању казне, а тражио је да буде обавијештен о сједници
вијећа, обезбјеђује се његовo присуство, а тужилац и бранилац ће у том случају увијек бити обавијештени о сједници вијећа.”.
Члан 7.
Назив члана и члан 383. мијењају се и гласе:
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“Поступак за изрицање мјера безбједности обавезног
психијатријског лијечења
Члан 383.
(1) Ако је осумњичени учинио противправно дјело
које је у закону одређено као кривично дјело у стању неурачунљивости, тужилац ће поднијети суду приједлог да
му изрекне мјеру безбједности обавезног психијатријског
лијечења и чувања у здравственој установи, односно приједлог за обавезно психијатријско лијечење осумњиченог на
слободи, ако за изрицање такве мјере постоје услови предвиђени Кривичним закоником.
(2) У приједлогу за изрицање мјере безбjедности обавезног психијатријског лијечења тужилац може предложити
да се према осумњиченом који се налази на слободи одреди
притвор. Након доношења рјешења, осумњичени ће до завршетка поступка за примјену мјера безбједности привремено бити смјештен у одговарајућу здравствену установу
или у прикладну просторију.
(3) Ако се осумњичени у вријеме подношења приједлога
за изрицање мјере безбједности обавезног психијатријског
лијечења налази у притвору, суд ће поступити у складу са
ставом 2. овог члана.
(4) Након подношења приједлога из става 1. овог члана
осумњичени мора имати браниоца.
(5) Мјере безбједности из става 1. овог члана могу се
изрећи и када тужилац на главном претресу измијени подигнуту оптужницу подношењем приједлога за изрицање
тих мјера.
(6) О приједлогу за изрицање мјере безбједности обавезног психијатријског лијечења и чувања у здравственој
установи, односно обавезног психијатријског лијечења на
слободи одлучује, послије одржаног главног претреса, суд
који је надлежан за суђење у првом степену.”.
Члан 8.
Послије члана 383. додају се нови чл. 383а, 383б, 383в,
383г, 383д, 383ђ, 383е. и 383ж, који гласе:
“Присуство на главном претресу
Члан 383а.
(1) Осим лица која се морају позвати на главни претрес,
позваће се и вјештак из здравствене установе којој је било
повјерено вјештачење о урачунљивости оптуженог.
(2) Оптужени ће бити позван ако је његово стање такво
да може присуствовати главном претресу. Прије доношења
одлуке предсједник вијећа ће, по потреби, испитати вјештака који је обавио психијатријски преглед оптуженог, а оптужени ће бити саслушан ако то његово стање дозвољава.
(3) О главном претресу ће бити обавијештени брачни
друг оптуженог и његови родитељи, односно старатељ, а
према околностима и друго лице из члана 307. став 2. овог
закона.
Одлучивање о приједлогу
Члан 383б.
(1) Ако суд на основу изведених доказа утврди да је оптужени учинио одређено противправно дјело које је у закону одређено као кривично дјело и да је у вријеме извршења
дјела био неурачунљив, рјешењем ће оптуженом изрећи
мјеру безбједности обавезног психијатријског лијечења и
чувања у здравственој установи, односно обавезног психијатријског лијечења на слободи.
(2) При одлучивању коју ће мјеру безбједности изрећи,
суд није везан за приједлог тужиоца.
(3) По завршетку главног претреса, суд ће одмах изрећи
одлуку и објавити је заједно са битним разлозима.
(4) Ако суд утврди да постоје разлози из чл. 297. или
298. овог закона, донијеће одбијајућу или ослобађајућу
пресуду.
(5) Ако суд утврди да оптужени у вријеме извршења
кривичног дјела није био неурачунљив, рјешењем ће обуставити поступак за примјену мјере безбједности.
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(6) У рјешењу којим је изрекао мјеру безбједности, суд
ће под условима предвиђеним овим законом одлучити и о
имовинскоправном захтјеву.
Ново оптужење
Члан 383в.
(1) Одмах након објављивања рјешења о обустављању
поступка за примјену мјере безбједности, тужилац може
дати усмену изјаву да се одриче права на жалбу и поднијети
оптужницу за исто кривично дјело.
(2) Главни претрес ће се одржати пред истим вијећем
или судијом појединцем, а раније изведени докази се неће
поново изводити, осим ако суд не одлучи другачије.
Лица овлашћена за изјављивање жалбе
Члан 383г.
Против рјешења о изрицању мјере безбједности обавезног психијатријског лијечења жалбу могу, у року од осам
дана од дана пријема рјешења, изјавити лица из члана 307.
ст. 1. и 2. овог закона.
Изрицање мјере безбједности уз казну
Члан 383д.
Када суд изрекне казну оптуженом који је учинио кривично дјело у стању битно смањене урачунљивости, изрећи ће истом пресудом и мјеру безбједности обавезног психијатријског лијечења и чувања у здравственој установи
ако утврди да за то постоје законски услови.
Одлучивање о лишењу пословне способности
Члан 383ђ.
(1) Правноснажна одлука којом је изречена мјера безбједности обавезног психијатријског лијечења и чувања у
здравственој установи, односно обавезног психијатријског
лијечења на слободи из члана 383б. став 1. и члана 383д.
овог закона, доставиће се суду који је надлежан да одлучи о
лишењу пословне способности.
(2) О одлуци ће бити обавијештен и орган старатељства.
Обустава примјене мјере безбједности
Члан 383е.
(1) Суд који је у првом степену изрекао мјеру безбједности обавезног психијатријског лијечења и чувања у здравственој установи, по приједлогу здравствене установе,
органа старатељства или осуђеног, односно по службеној
дужности, на сваких девет мјесеци ће испитати да ли је
престала потреба за лијечењем и чувањем у здравственој
установи.
(2) Након узимања изјаве од тужиоца, суд ће рјешењем
мјеру из става 1. овог члана обуставити и одредити отпуштање осуђеног из здравствене установе, ако на основу
мишљења љекара утврди да је престала потреба за лијечењем и чувањем у здравственој установи, а може одредити и његово обавезно психијатријско лијечење на слободи.
(3) Ако приједлог за обуставу мјере из става 1. овог члана буде одбијен, може се поново поднијети по протеку шест
мјесеци од дана доношења тог рјешења.
(4) Када се из здравствене установе отпушта осуђени
чија је урачунљивост била битно смањена, а у тој установи
је провео мање времена него што износи казна затвора на
коју је осуђен, суд ће рјешењем о отпуштању одлучити да
ли ће осуђени издржати остатак казне или ће бити пуштен
на условни отпуст.
(5) Oсуђеном који се пушта на условни отпуст може
се изрећи и мјера безбједности обавезног психијатријског
лијечења на слободи, ако за то постоје законски услови.
Замјена изречене мјере безбједности обавезног
психијатријског лијечења и чувања у здравственој
установи
Члан 383ж.
(1) Суд из члана 383. став 6. овог закона може по службеној дужности или на приједлог здравствене установе у
којој се осуђени лијечи или је требало да се лијечи изрећи
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мјеру безбједности обавезног психијатријског лијечења и
чувања у здравственој установи осуђеном према коме је
примијењена мјера безбједности обавезног психијатријског
лијечења на слободи.
(2) Одлуку из става 1. овог члана суд доноси након узимања изјаве од тужиоца ако установи да се учинилац није
подвргао лијечењу или га је самовољно напустио или да је и
поред лијечења остао тако опасан за своју околину да је потребно његово чување и лијечење у здравственој установи.
(3) Прије доношења одлуке, суд ће испитати вјештака
који је обавио психијатријски преглед осуђеног, а осуђени ће бити саслушан ако то његово стање дозвољава. О
рочишту за испитивање вјештака суд ће обавијестити тужиоца и браниоца.”.
Члан 9.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-980/17
13. септембра 2017. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1605
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О СУЗБИЈАЊУ КОРУПЦИЈЕ, ОРГАНИЗОВАНОГ
И НАЈТЕЖИХ ОБЛИКА ПРИВРЕДНОГ КРИМИНАЛА

Проглашавам Закон о измјени и допунама Закона о сузбијању корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет првој сједници, одржаној
13. септембра 2017. године, а Вијеће народа 25. септембра
2017. године констатовало да усвојеним Законом о измјени
и допунама Закона о сузбијању корупције, организованог и
најтежих облика привредног криминала није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-2803/17
26. септембра 2017. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СУЗБИЈАЊУ
КОРУПЦИЈЕ, ОРГАНИЗОВАНОГ И НАЈТЕЖИХ ОБЛИКА
ПРИВРЕДНОГ КРИМИНАЛА

Члан 1.
У Закону о сузбијању корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала (“Службени гласник
Републике Српске”, број 39/16) у члану 1. послије ријечи:
“јединица” додаје се ријеч: “јавног”, као и у цијелом тексту
Закона у одговарајућем падежу.
Члан 2.
У члану 4. у ставу 1. послије ријечи: “републичког”
додаје се ријеч: “јавног”, као и у цијелом тексту Закона у
одговарајућем падежу.
Члан 3.
Члан 13. мијења се и гласи:
“(1) Посебно одјељење суда надлежно је на цијелој територији Републике Српске за кривична дјела прописана
Кривичним закоником Републике Српске (‘Службени гласник Републике Српске’, број 64/17), и то:
1) тешко убиство (члан 125. став 1. тачка 8. и став 2. у
вези са ставом 1),
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2) отмица (члан 142),
3) трговина људима (члан 145),
4) трговина дјецом (члан 146),
5) удруживање ради вршења кривичних дјела трговине
људима и дјецом (члан 147),
6) примање мита у обављању привредне дјелатности
(члан 256),
7) давање мита у обављању привредне дјелатности
(члан 257),
8) утаја пореза и доприноса (члан 264. став 3), уколико
износ обавезе чије се плаћање избјегава прелази 200.000 КМ,
9) напад на уставно уређење (члан 278),
10) угрожавање територијалне цјелине (члан 279),
11) довођење Републике Српске у положај потчињености или зависности (члан 280),
12) убиство представника највиших органа Републике
Српске (члан 281),
13) отмица највиших представника Републике Српске
(члан 282),
14) оружана побуна (члан 283),
15) спречавање борбе против непријатеља (члан 284),
16) служба у непријатељској војсци (члан 285),
17) помагање непријатељу (члан 286),
18) противзаконито формирање паравојних и параполицијских снага (члан 287),
19) подривање одбрамбене моћи Републике Српске
(члан 288),
20) диверзија (члан 289),
21) саботажа (члан 290),
22) шпијунажа (члан 291),
23) одавање тајне Републике Српске (292),
24) упућивање и пребацивање на територију Републике
Српске оружаних група, оружја и муниције (члан 293),
25) позивање на насилну промјену уставног уређења
Републике Српске (члан 294),
26) помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела против уставног уређења Републике Српске (члан 295),
27) стварање групе или организоване криминалне групе
за вршење кривичних дјела против уставног уређења Републике Српске (члан 296),
28) припремање кривичних дјела против уставног уређења Републике Српске (члан 297),
29) тероризам (члан 299),
30) финансирање терористичких активности (члан
300),
31) стварање терористичких група или организација
(члан 301),
32) јавно подстицање на терористичке активности
(члан 302),
33) врбовање и обучавање за вршење терористичких
дјела (члан 303),
34) формирање и обучавање група ради придруживања
страним терористичким организацијама (члан 304),
35) узимање талаца (члан 305),
36) злоупотреба службеног положаја или овлашћења
(члан 315), у случају када је учинилац кривичног дјела
службено или одговорно лице изабрано или именовано од
Народне скупштине Републике Српске, Владе Републике
Српске и њених министарстава или Високог судског и тужилачког савјета,
37) примање мита (члан 319),
38) давање мита (члан 320),
39) трговина утицајем (члан 321),
40) несавјестан рад у служби (члан 322), у случају када
је учинилац кривичног дјела службено или одговорно лице

