Petak, 4. 6. 2021.
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Члан 366ц.
У парници поводом остваривања права лица које има
својство свједока под пријетњом и угроженог свједока
не примјењују се одредбе чл. 20. став (5), 158. став (2) и
274. став (2) овог закона, којима се одређује обавезан
садржај тужбе, поднеска и пресуде у смислу навођења
имена и презимена, пребивалишта или боравишта, те
других података који откривају идентитет тужиоца.
(2) У поступку из става (1) овог члана тужилац се током
парничног поступка, укључујући све поднеске, одлуке
Суда, записнике и документе који буду коришћени
током поступка, означава оним псеудонимом који му је
раније одређен у кривичном поступку.
Члан 366д.
(1) Тужба за остваривање права лица које има својство
свједока под пријетњом и угроженог свједока подноси
се под псеудонимом раније одређеним у кривичном
поступку.
(2) У прилогу тужбе, у одвојеној коверти која је запечаћена
и коју отвара поступајући судија доставља се рјешење
Суда којим су одређене и измијењене мјере заштите
идентитета, те повјерљив прилог у којем су наведени
лични подаци тужиоца.
Члан 366е.
Ако је тужилац у парници лице које има својство
свједока под пријетњом и угроженог свједока, током цијелог
поступка мора га заступати адвокат као пуномоћник.
Члан 366ф.
Одредбе из ове главе које се односе на тужиоца,
ступањем у парницу примјењују се и на умјешача, ако је то
лице у току кривичног поступка имало одређене мјере
заштите идентитета.
Члан 366г.
Сви учесници у поступку и службена лица која у току
обављања својих службених или професионалних дужности
сазнају повјерљиве податке у погледу идентитета тужиоца,
укључујући вјештака, имају обавезу чувања тајне о тим
подацима, у складу с одредбама Кривичног закона.
Члан 366х.
Ако се у току доказног поступка позива као свједок лице
које је у току кривичног поступка имало одређене мјере
заштите идентитета, Суд ће од Кривичног суда који је раније
одредио мјере заштите идентитета прибавити рјешење о
измјенама мјера заштите идентитета, те повјерљив прилог у
којем су наведени лични подаци свједока."
Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
Број 01,02-02-1-478/21
27. маја 2021. године
Сарајево
Предсједавајући
Предсједавајућа
Дома народа
Представничког дома
Парламентарне скупштине
Парламентарне скупштине
БиХ
БиХ
Бакир Изетбеговић, с. р.
Борјана Кришто, с. р.
(1)

545

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine,
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 20. sjednici
Predstavničkog doma, održanoj 25. maja 2021. godine, i na 18.
sjednici Doma naroda, održanoj 27. maja 2021. godine, usvojila je
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ZAKON

O PRIVREMENIM MJERAMA U RADU PRAVOSUDNIH
I DRUGIH ORGANA BOSNE I HERCEGOVINE ZA
VRIJEME STANJA PRIRODNE ILI DRUGE NESREĆE
NA TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE
POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE
Član 1.
(Predmet)
Ovim zakonom propisuju se mjere u postupanju u sudskim i
drugim postupcima pred Sudom Bosne i Hercegovine i
Tužilaštvom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: pravosudni
organ) i drugim organima Bosne i Hercegovine za vrijeme
proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i
Hercegovine ako postoji opasnost od epidemije zaraznih bolesti.
Član 2.
(Trajanje mjera)
(1) Privremene mjere propisane ovim zakonom i podzakonskim
aktima donesenim na osnovu ovog zakona primjenjivat će se
nakon objavljivanja odluke Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine o proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge
nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine u "Službenom
glasniku BiH" i njenog stupanja na snagu i trajat će
najkasnije do prestanka važenja navedene odluke Vijeća
ministara Bosne i Hercegovine, odnosno do prestanka
prirodne ili druge nesreće.
(2) Svi izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom
gramatičkom rodu bez diskriminacije se odnose i na
muškarce i na žene.
POGLAVLJE II. MJERE U SUDSKOM POSTUPKU
Član 3.
(Rokovi u sudskom postupku)
(1) Rokovi za ostvarivanje prava stranke u svim postupcima
pred pravosudnim organom određeni zakonom prestaju teći
za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji
Bosne i Hercegovine, osim u hitnim postupcima iz člana 5.
ovog zakona.
(2) Rok za podnošenje apelacije Ustavnom sudu Bosne i
Hercegovine prestaje teći za vrijeme stanja prirodne ili druge
nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Član 4.
(Način rada)
(1) Za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji
Bosne i Hercegovine pravosudni organ neće primati stranke
niti održavati raspravu, osim u hitnom postupku, shodno
ovom zakonu.
(2) Za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji
Bosne i Hercegovine komunikacija između pravosudnog
organa i stranke, kao i drugih učesnika postupka odvijat će
se putem pošte ili elektronskim putem i neće se moći vršiti
neposredna predaja podnesaka niti preuzimanje pismena u
pravosudnom organu.
(3) Lično uručivanje dokumenata na osnovu zakona se ne vrši,
osim u hitnim slučajevima.
(4) Predsjednik Suda Bosne i Hercegovine i glavni tužilac
Tužilaštva Bosne i Hercegovine dužni su organizirati rad ili
minimum procesa rada pravosudnog organa kojim rukovodi,
uz poštivanje svih mjera nadležnih organa donesenih radi
sprečavanja širenja epidemije zaraznih bolesti, a s ciljem
zaštite života i zdravlja ljudi.
(5) Sudija ili predsjednik vijeća, kao i tužilac, može postupati i
provoditi sve procesne radnje i u drugim predmetima, ako se
time neće ugroziti život i zdravlje učesnika postupka.
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Član 5.
(Hitni sudski postupak)
(1) Hitni sudski postupak u smislu ovog zakona je krivični
postupak u vezi s određivanjem i ukidanjem pritvora,
postupak u kojem postoji opasnost od zastarjelosti i u
ostalim hitnim slučajevima propisanim krivičnim
zakonodavstvom Bosne i Hercegovine.
(2) Hitni sudski postupak u smislu ovog zakona je i pоstupak zа
svаko krivično djelo kојe je pоčinjеno zа vriјеmе trајаnjа
stanja prirodne ili druge nesreće i u vеzi sа stanjem prirodne
ili druge nesreće.
(3) Hitni postupak u smislu ovog zakona je i postupak koji je
posebnim propisom propisan kao hitni.
Član 6.
(Isključenje javnosti)
Sudija ili predsjednik vijeća može, iz razloga navedenih
u članu 1. ovog zakona, na ročištu ograničiti ili privremeno,
djelimično ili u cijelosti isključiti prisustvo javnosti.
POGLAVLJE III. MJERE U UPRAVNOM SPORU
Član 7.
(Rokovi u upravnom sporu)
(1) Za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji
Bosne i Hercegovine ne teče rok u upravnom sporu koji se
odnosi na preduzimanje procesne radnje stranke i ispunjenje
njene materijalne obaveze.
(2) Izuzetno od stava (l) ovog člana, rok teče u pojedinačnom
upravnom sporu ako postoji opasnost za život i zdravlje
ljudi, za imovinu veće vrijednosti ili ako je to potrebno zbog
hitnog i efikasnog funkcioniranja organa uprave, upravnih
organizacija i institucija s javnim ovlaštenjima.
Član 8.
(Način rada)
(1) U upravnom sporu usmena rasprava i druge procesne radnje
u kojem sudija, službeno lice, stranka ili drugi učesnik u
postupku mogu biti u neposrednom kontaktu neće se
provoditi, osim u hitnim slučajevima.
(2) U upravnom sporu javnost je isključena prilikom izvođenja
svih procesnih radnji.
POGLAVLJE IV. MJERE PRI IZVRŠAVANJU
KRIVIČNIH SANKCIJA I PRITVORA
Član 9.
(Prekid zastarijevanja)
Za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji
Bosne i Hercegovine prekida se zastarijevanje izvršenja kazne.
Član 10.
(Poziv osuđenom)
(1) Za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji
Bosne i Hercegovine Sud Bosne i Hercegovine neće
upućivati na izdržavanje kazne lice pravosnažno osuđeno na
kaznu zatvora do 5 godina, osim lica osuđenih za krivična
djela XVI - GLAVA ŠESNAESTA - KRIVIČNA DJELA
PROTIV INTEGRITETA BOSNE I HERCEGOVINE,
člana 201. (Terorizam), člana 202. (Finansiranje terorističkih
aktivnosti), člana 202a. (Javno podsticanje na terorističke
aktivnosti), člana 202b. (Vrbovanje radi terorističkih
aktivnosti), člana 202c. (Obuka za izvođenje terorističkih
aktivnosti), člana 202d. (Organiziranje terorističke grupe) i
člana 250. (Organizirani kriminal) Krivičnog zakona Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03,
37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14,
22/15 i 40/15), kao i za krivična djela iz člana 169. stav 2.
tačka a) Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih
sankcija, pritvora i drugih mjera ("Službeni glasnik BiH",
broj 22/16).

(2)
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Za lice upućeno na izdržavanje kazne iz stava (1) ovog člana
Sud Bosne i Hercegovine će, shodno članu 139. Zakona
Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora
i drugih mjera, rješenjem naložiti zdravstvenoj ustanovi
mjesta prebivališta ili boravišta osuđenog lica obavezno
testiranje na zarazne bolesti izazvane epidemijom zaraznih
bolesti.
(3) Za osuđeno lice za koje se utvrdi da je zaraženo bolešću iz
stava (2) ovog člana, Sud Bosne i Hercegovine izvršit će
odgađanje izvršenja kazne, shodno članu 145. Zakona Bosne
i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i
drugih mjera.
(4) Ako se utvrdi da je lice koje se nalazi na izdržavanju kazne
zatvora zaraženo bolešću iz stava (2) ovog člana, takvo lice
će se uputiti na daljnju hospitalizaciju u zdravstvenu
ustanovu predviđenu za takve slučajeve, a u skladu s čl. 81. i
82. Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih
sankcija, pritvora i drugih mjera.
Član 11.
(Mjere pri određivanju pritvora)
Mjere iz člana 10. st. od (2) do (4) ovog zakona primjenjuju
se i na lica kojim se određuje pritvor.
POGLAVLJE V. MJERE U POSTUPKU EKSTRADICIJE I
OSTVARIVANJA ALIMENTACIONOG ZAHTJEVA
Član 12.
(Postupanje u postupku ekstradicije)
(1) Svi postupci u vezi s ekstradicijom lica u Bosnu i
Hercegovinu i iz Bosne i Hercegovine provode se u
skladu s Evropskom konvencijom o ekstradiciji s
dodatnim protokolima, uključujući i rokove za privremeno
pritvaranje i ekstradiciju potraživanog lica iz Konvencije.
(2) Rok predviđen članom 39. stav (3) Zakona o
međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima
("Službeni glasnik BiH", br. 53/09 i 58/13) može se u
vrijeme važenja ovog zakona produžiti najduže za još tri
mjeseca.
Član 13.
(Ostvarivanje alimentacionog zahtjeva)
Svi postupci u vezi sa ostvarivanjem alimentacionog
zahtjeva u Bosni i Hercegovini i van Bosne i Hercegovine
provode se shodno odlukama Evropskog suda za ljudska prava i
odredbama ovog zakona, uz poštivanje minimuma prava
propisanih Konvencijom o ostvarivanju alimentacionih zahtjeva u
inozemstvu.
POGLAVLJE VI. MJERE U UPRAVNOM POSTUPKU
Član 14.
(Rokovi u upravnom postupku)
(1) Za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji
Bosne i Hercegovine ne teče rok u upravnom postupku koji
se odnosi na preduzimanje procesne radnje stranke i
ispunjenje njenih prava i obaveza, kao ni rok koji se odnosi
na postupanje organa uprave i na donošenje upravnog akta.
(2) Bez obzira na odredbu stava (1) ovog člana, rok teče u
pojedinačnim upravnim postupcima ako postoji opasnost za
život i zdravlje ljudi, za javni red i mir, za javnu sigurnost,
za imovinu veće vrijednosti ili ako je to potrebno zbog
hitnog i efikasnog funkcioniranja vlasti.
(3) U odluci ili rješenju u kojem se određuje rok stranka se mora
upozoriti o toku roka, u skladu s ovim članom.
Član 15.
(Način rada organa uprave)
(1) Za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji
Bosne i Hercegovine komunikacija između organa uprave i
stranke, kao i drugih učesnika postupka odvijat će se putem
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pošte ili elektronskim putem i neće se moći vršiti neposredna
predaja podnesaka niti preuzimanje pismena u organu
uprave.
(2) U upravnom postupku usmena rasprava i druge procesne
radnje u kojem službeno lice, stranka ili drugi učesnik mogu
biti u neposrednom kontaktu neće se provoditi, osim u
hitnim slučajevima.
(3) U upravnom postupku javnost je isključena prilikom
izvođenja svih procesnih radnji.
POGLAVLJE VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Član 16.
(Zatezne kamate)
Za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji
Bosne i Hercegovine zatezne kamate u sudskom postupku ne teku.
Član 17.
(Određivanje dodatnih mjera)
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, u skladu s ovim
zakonom i u okviru svojih nadležnosti, može odrediti i druge
mjere koje su nužne za sprečavanje širenja epidemije
prouzrokovane zaraznim bolestima, zaštitu prava lica i nesmetano
djelovanje pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine.
Član 18.
(Stupanje na snagu)
Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
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Na temelju članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine,
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 20. sjednici
Zastupničkog doma, održanoj 25. svibnja 2021. godine, i na 18.
sjednici Doma naroda, održanoj 27. svibnja 2021. godine, usvojila
je

ZAKON

O PRIVREMENIM MJERAMA U RADU PRAVOSUDNIH
I DRUGIH TIJELA BOSNE I HERCEGOVINE ZA
VRIJEME STANJA PRIRODNE ILI DRUGE NESREĆE
NA TERITORIJU BOSNE I HERCEGOVINE
POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(Predmet)
Ovim zakonom propisuju se mjere u postupanju u sudskim i
drugim postupcima pred Sudom Bosne i Hercegovine i
Tužiteljstvom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
pravosudno tijelo) i drugim tijelima Bosne i Hercegovine za
vrijeme proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriju
Bosne i Hercegovine, ako postoji opasnost od epidemije zaraznih
bolesti.
Članak 2.
(Trajanje mjera)
(1) Privremene mjere propisane ovim zakonom i podzakonskim
aktima donesenim na temelju ovoga zakona primjenjivat će
se nakon objave odluke Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine o proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge
nesreće na teritoriju Bosne i Hercegovine u "Službenom
glasniku BiH" i njezinog stupanja na snagu i trajat će
najkasnije do prestanka važenja navedene odluke Vijeća
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ministara Bosne i Hercegovine, odnosno do prestanka
prirodne ili druge nesreće.
(2) Svi izrazi koji su, radi preglednosti, dani u jednom
gramatičkom rodu se bez diskriminacije odnose i na
muškarce i na žene.
POGLAVLJE II. MJERE U SUDSKOM POSTUPKU
Članak 3.
(Rokovi u sudskom postupku)
(1) Rokovi za ostvarivanje prava stranke u svim postupcima
pred pravosudnim tijelom, određeni zakonom, prestaju teći
za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriju
Bosne i Hercegovine, osim u hitnim postupcima iz članka 5.
ovog zakona.
(2) Rok za podnošenje apelacije Ustavnom sudu Bosne i
Hercegovine prestaje teći za vrijeme stanja prirodne ili druge
nesreće na teritoriju Bosne i Hercegovine.
Članak 4.
(Način rada)
(1) Za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriju
Bosne i Hercegovine pravosudno tijelo neće primati stranke
niti održavati raspravu, osim u hitnom postupku sukladno
ovom zakonu.
(2) Za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriju
Bosne i Hercegovine komunikacija između pravosudnog
tijela i stranke, kao i drugih sudionika u postupku, odvija se
putem pošte ili elektroničkim putem i ne mogu se
neposredno predavati podnesci niti preuzimati pismena u
pravosudnom tijelu.
(3) Osobno uručivanje dokumenata na temelju zakona se ne
obavlja, osim u hitnim slučajevima.
(4) Predsjednik Suda Bosne i Hercegovine i glavni tužitelj
Tužiteljstva Bosne i Hercegovine dužni su organizirati rad ili
minimum procesa rada pravosudnog tijela kojim rukovodi,
uz poštivanje svih mjera nadležnih tijela donesenih radi
sprječavanja širenja epidemije zaraznih bolesti, a s ciljem
zaštite života i zdravlja ljudi.
(5) Sudac ili predsjednik vijeća, kao i tužitelj, može postupati i
provoditi sve procesne radnje i u drugim predmetima ako se
time neće ugroziti život i zdravlje sudionika u postupku.
Članak 5.
(Hitni sudski postupak)
(1) Hitni sudski postupak u smislu ovog zakona je kazneni
postupak vezan za određivanje i ukidanje pritvora, postupak
u kojem postoji opasnost od zastare i u ostalim hitnim
slučajevima propisanim kaznenim zakonodavstvom Bosne i
Hercegovine.
(2) Hitni sudski postupak u smislu ovog zakona je i pоstupak zа
svаko kazneno dјеlo kојe je pоčinjеno zа vriјеmе trајаnjа
stanja prirodne ili druge nesreće i u vеzi sа stanjem prirodne
ili druge nesreće.
(3) Hitni postupak u smislu ovog zakona je i postupak koji je
posebnim propisom propisan kao hitni.
Članak 6.
(Isključenje javnosti)
Sudac ili predsjednik vijeća može, iz razloga navedenih u
članku 1. ovog zakona, na ročištu ograničiti ili privremeno,
djelomično ili u cijelosti isključiti nazočnost javnosti.
POGLAVLJE III. MJERE U UPRAVNOM SPORU
Članak 7.
(Rokovi u upravnom sporu)
(1) Za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriju
Bosne i Hercegovine ne teče rok u upravnom sporu koji se
odnosi na poduzimanje procesne radnje stranke i ispunjenje
njezine materijalne obveze.
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Iznimno od stavka (l) ovog članka, rok teče u pojedinačnom
upravnom sporu ukoliko postoji opasnost za život i zdravlje
ljudi, za imovinu veće vrijednosti ili ako je to potrebno zbog
hitnog i učinkovitog funkcioniranja tijela uprave, upravnih
organizacija i institucija s javnim ovlastima.
Članak 8.
(Način rada)
(1) Usmena rasprava i druge procesne radnje u upravnom sporu
u kojem sudac, službena osoba, stranka ili drugi sudionik u
postupku mogu biti u neposrednom kontaktu, neće se
provoditi, osim u hitnim slučajevima.
(2) U upravnom sporu javnost je isključena prilikom izvođenja
svih procesnih radnji.
POGLAVLJE IV. MJERE PRI IZVRŠENJU KAZNENIH
SANKCIJA I PRITVORA
Članak 9.
(Prekid zastare)
Za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriju
Bosne i Hercegovine prekida se zastara izvršenja kazne.
Članak 10.
(Poziv osuđeniku)
(1) Za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriju
Bosne i Hercegovine Sud Bosne i Hercegovine neće
upućivati na izdržavanje kazne osobu pravomoćno osuđenu
na kaznu zatvora do pet godina, osim osobe osuđene za
kaznena djela XVI - GLAVA ŠESNAESTA - KAZNENA
DJELA
PROTIV
INTEGRITETA
BOSNE
I
HERCEGOVINE, članka 201. (Terorizam), članka 202.
(Financiranje terorističkih aktivnosti), članka 202a. (Javno
poticanje na terorističke aktivnosti), članka 202b.
(Vrbovanje radi terorističkih aktivnosti), članka 202c.
(Obuka za izvođenje terorističkih aktivnosti), članka 202d.
(Organiziranje terorističke skupine) i članka 250.
(Organizirani kriminal) Kaznenog zakona Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03,
37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14,
22/15, 40/15), kao i za kaznena djela iz članka 169. stavka 2.
točke a) Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju kaznenih
sankcija, pritvora i drugih mjera ("Službeni glasnik BiH",
broj 22/16).
(2) Za osobu upućenu na izdržavanje kazne iz stavka (1) ovoga
članka Sud Bosne i Hercegovine će, shodno članku 139.
Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju kaznenih sankcija,
pritvora i drugih mjera, rješenjem naložiti zdravstvenoj
ustanovi u mjestu prebivališta ili boravišta osuđenika
obvezno testiranje na zarazne bolesti izazvane epidemijom
zaraznih bolesti.
(3) Osuđenoj osobi za koju se utvrdi da je zaražena bolešću iz
stavka (2) ovoga članka Sud Bosne i Hercegovine će
odgoditi izvršenje kazne sukladno članku 145. Zakona
Bosne i Hercegovine o izvršenju kaznenih sankcija, pritvora
i drugih mjera.
(4) Ukoliko se utvrdi da je osoba koja se nalazi na izdržavanju
kazne zatvora zaražena bolešću iz stavka (2) ovoga članka,
takva osoba će se uputiti na daljnju hospitalizaciju u
zdravstvenu ustanovu predviđenu za takve slučajeve, a u
skladu s čl. 81. i 82. Zakona Bosne i Hercegovine o
izvršenju kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera.
Članak 11.
(Mjere pri određivanju pritvora)
Mjere iz članka 10. st. od (2) do (4) ovog zakona primjenjuju
se i na osobu kojoj se određuje pritvor.
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POGLAVLJE V. MJERE U POSTUPKU IZRUČENJA I
OSTVARIVANJA ALIMENTACIJSKOG ZAHTJEVA
Članak 12.
(Postupanje u postupku izručenja)
(1) Svi postupci u vezi s izručenjem osoba u Bosnu i
Hercegovinu i iz Bosne i Hercegovine provode se u skladu s
Europskom konvencijom o izručenju s dodatnim
protokolima, uključujući i rokove za privremeno pritvaranje
i izručenje potraživane osobe iz Konvencije.
(2) Rok propisan člankom 39. stavak (3) Zakona o
međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima
("Službeni glasnik BiH", br. 53/09 i 58/13) može se u
vrijeme važenja ovoga zakona produžiti najduže za još tri
mjeseca.
Članak 13.
(Ostvarivanje alimentacijskog zahtjeva)
Svi postupci u vezi s ostvarivanjem alimentacijskog zahtjeva
u Bosni i Hercegovini i izvan Bosne i Hercegovine provode se u
skladu s odlukama Europskog suda za ljudska prava i odredbama
ovog zakona, uz poštivanje minimuma prava propisanih
Konvencijom o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u
inozemstvu.
POGLAVLJE VI. MJERE U UPRAVNOM POSTUPKU
Članak 14.
(Rokovi u upravnom postupku)
(1) Za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriju
Bosne i Hercegovine ne teče rok u upravnom postupku koji
se odnosi na poduzimanje procesne radnje stranke i
ispunjavanje njezinih prava i obveza, kao i rok koji se odnosi
na postupanje tijela uprave i na donošenje upravnog akta.
(2) Bez obzira na odredbu stavka (1) ovog članka, rok teče u
pojedinačnim upravnim postupcima ukoliko postoji opasnost
za život i zdravlje ljudi, za javni red i mir, za javnu
sigurnost, za imovinu veće vrijednosti ili ako je to potrebno
zbog hitnog i učinkovitog funkcioniranja vlasti.
(3) U odluci ili rješenju u kojem se određuje rok, stranka se
mora upozoriti o tečenju roka u skladu s ovim člankom.
Članak 15.
(Način rada tijela uprave)
(1) Za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriju
Bosne i Hercegovine komunikacija između tijela uprave i
stranke, kao i drugih sudionika u postupku, odvijat će se
putem pošte ili elektroničkim putem i ne mogu se
neposredno predavati podnesci niti preuzimati pismena u
tijelu uprave.
(2) Usmena rasprava i druge procesne radnje u upravnom
postupku u kojem službena osoba, stranka ili drugi sudionik
mogu biti u neposrednom kontaktu, neće se provoditi, osim
u hitnim slučajevima.
(3) U upravnom postupku javnost je isključena prilikom
izvođenja svih procesnih radnji.
POGLAVLJE VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
(Zatezne kamate)
Za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriju
Bosne i Hercegovine zatezne kamate u sudskom postupku ne teku.
Članak 17.
(Određivanje dodatnih mjera)
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, u skladu s ovim
zakonom i u granicama svojih nadležnosti, može odrediti i druge
mjere koje su nužne za sprječavanje širenja epidemije
prouzrokovane zaraznim bolestima, zaštitu prava osoba i
nesmetano djelovanje pravosudnih i drugih tijela Bosne i
Hercegovine.
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Članak 18.
(Stupanje na snagu)
Ovaj zakon stupa na snagu sljedećega dana od dana objave u
"Službenom glasniku BiH."
Broj 01,02-02-1-865/20
27. svibnja 2021. godine
Sarajevo
Predsjedatelj
Predsjedateljica
Doma naroda
Zastupničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Parlamentarne skupštine BiH
Bakir Izetbegović, v. r.
Borjana Krišto, v. r.
На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине,
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 20.
сједници Представничког дома, одржаној 25. маја 2021.
године, и на 18. сједници Дома народа, одржаној 27. маја
2021. године, усвојила је

ЗАКОН

О ПРИВРЕМЕНИМ МЈЕРАМА У РАДУ
ПРАВОСУДНИХ И ДРУГИХ ОРГАНА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ВРИЈЕМЕ СТАЊА ПРИРОДНЕ
ИЛИ ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ГЛАВА I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет)
Овим законом прописују се мјере у поступању у
судским и другим поступцима пред Судом Босне и
Херцеговине и Тужилаштвом Босне и Херцеговине (у даљем
тексту: правосудни орган) и другим органима Босне и
Херцеговине за вријеме проглашења стања природне или
друге несреће на територији Босне и Херцеговине, ако
постоји опасност од епидемије заразних болести.
Члан 2.
(Трајање мјера)
(1) Привремене мјере прописане овим законом и
подзаконским актима донесеним на основу овог закона
примјењиваће се након објављивања одлуке Савјета
министара Босне и Херцеговине о проглашењу настанка
стања природне или друге несреће на територији Босне
и Херцеговине у "Службеном гласнику БиХ" и њеног
ступања на снагу и трајаће најкасније до престанка
важења наведене одлуке Савјета министара Босне и
Херцеговине, односно до престанка природне или друге
несреће.
(2) Сви изрази који су ради прегледности дати у једном
граматичком роду без дискриминације односе се и на
мушкарце и на жене.
ГЛАВА II - МЈЕРЕ У СУДСКОМ ПОСТУПКУ
Члан 3.
(Рокови у судскoм пoступку)
(1) Рокови за остваривање права странке у свим
поступцима пред правосудним органом, одређени
законом, престају да теку за вријеме стања природне
или друге несреће на територији Босне и Херцеговине,
осим у хитним поступцима из члана 5. овог закона.
(2) Рок за подношење апелације Уставном суду Босне и
Херцеговине престаје дa тече за вријеме стања природне
или друге несреће на територији Босне и Херцеговине.
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Члан 4.
(Начин рада)
(1) За вријеме стања природне или друге несреће на
територији Босне и Херцеговине правосудни орган неће
примати странке нити одржавати расправу, осим у
хитном поступку у складу са овим законом.
(2) За вријеме стања природне или друге несреће на
територији Босне и Херцеговине комуникација између
правосудног органа и странке, као и других учесника
поступка, одвијаће се путем поште или електронским
путем и неће се моћи вршити непосредна предаја
поднесака нити преузимање писмена у правосудном
органу.
(3) Лично уручивање докумената на основу закона се не
врши, осим у хитним случајевима.
(4) Предсједник Суда Босне и Херцеговине и главни
тужилац Тужилаштва Босне и Херцеговине дужни су да
организују рад или минимум процеса рада правосудног
органа којим руководи, уз поштовање свих мјера
надлежних органа донесених ради спречавања ширења
епидемије заразних болести, а с циљем заштите живота
и здравља људи.
(5) Судија или предсједник виjeћa, као и тужилац може
поступати и спроводити све процесне радње и у другим
предметима, ако се тиме неће угрозити живот и здравље
учесника поступка.
Члан 5.
(Хитни судски поступак)
(1) Хитни судски поступак у смислу овог закона је
кривични поступак везан за одређивање и укидање
притвора, поступак у којем постоји опасност од
застарјелости и у осталим хитним случајевима
прописаним кривичним законодавством Босне и
Херцеговине.
(2) Хитни судски поступак у смислу овог закона је и
поступак за свако кривично дјело које је почињено за
вријеме трајања стања природне или друге несреће и у
вези са стањем природне или друге несреће.
(3) Хитни поступак у смислу овог закона је и поступак који
је посебним прописом прописан као хитни.
Члан 6.
(Искључење јавности)
Судија или предсједник виjeћa може, из разлога
наведених у члану 1. овог закона, на рочишту ограничити или
привремено, дјелимично или у цијелости искључити
присуство јавности.
ГЛАВА III - МЈЕРЕ У УПРАВНОМ СПОРУ
Члан 7.
(Рокови у управном спору)
(1) За вријеме стања природне или друге несреће на
територији Босне и Херцеговине не тече рок у управном
спору који се односи на предузимање процесне радње
странке и испуњење њене материјалне обавезе.
(2) Изузетно од става (1) овог члана, рок тече у
појединачном управном спору, aко постоји опасност за
живот и здравље људи, за имовину веће вриједности или
ако је то потребно због хитног и ефикасног
функционисања органа управе, управних организација
и институција са јавним овлашћењима.
Члан 8.
(Начин рада)
(1) У управном спору усмена расправа и друге процесне
радње у којем судија, службено лице, странка или други
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учесник у поступку могу бити у непосредном контакту
неће се спроводити осим у хитним случајевима.
(2) У управном спору јавност је искључена приликом
извођења свих процесних радњи.
ГЛАВА IV - МЈЕРЕ ПРИ ИЗВРШАВАЊУ КРИВИЧНИХ
САНКЦИЈА И ПРИТВОРА
Члан 9.
(Прекид застаријевања)
За вријеме стања природне или друге несреће на
територији Босне и Херцеговине прекида се застаријевање
извршења казне.
Члан 10.
(Позив осуђеном)
(1) За вријеме стања природне или друге несреће на
територији Босне и Херцеговине Суд Босне и
Херцеговине неће упућивати на издржавање казне лице
правоснажно осуђено на казну затвора до пет година,
осим лица осуђених за кривична дјела XVI - ГЛАВА
ШЕСНАЕСТА - КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПРОТИВ
ИНТЕГРИТЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, члана 201.
(Тероризам), члана 202. (Финансирање терористичких
активности), члана 202а. (Јавно подстицање на
терористичке активности), члана 202б. (Врбовање ради
терористичких активности), члана 202ц. (Обука за
извођење терористичких активности), члана 202д.
(Организовање терористичке групе) и члана 250.
(Организовани криминал) Кривичног закона Босне и
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 3/03, 32/03,
37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14,
22/15, 40/15), као и за кривична дјела из члана 169. став
2. тачка а) Закона Босне и Херцеговине о извршењу
кривичних санкција, притвора и других мјера
("Службени гласник БиХ", број 22/16).
(2) За лице упућено на издржавање казне из става (1) овог
члана Суд Босне и Херцеговине ће, сходно члану 139.
Закона Босне и Херцеговине о извршењу кривичних
санкција, притвора и других мјера, рјешењем наложити
здравственој установи мјеста пребивалишта или
боравишта осуђеног лица обавезно тестирање на заразне
болести изазване епидемијом заразних болести.
(3) За осуђено лице за које се утврди да је заражено
болешћу из става (2) овог члана Суд Босне и
Херцеговине ће извршити одгађање извршења казне у
складу са чланoм 145. Закона Босне и Херцеговине о
извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера.
(4) Ако се утврди да је лице које се налази на издржавању
казне затвора заражено болешћу из става (2) овог члана,
такво лице ће се упутити на даљу хоспитализацију у
здравствену установу предвиђену за такве случајеве, а у
складу са чл. 81. и 82. Закона Босне и Херцеговине о
извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера.
Члан 11.
(Мјере при одређивању притвора)
Мјере из члана 10. ст. (2) до (4) овог закона примјењују
се и на лица којима се одређује притвор.
ГЛАВА V - МЈЕРЕ У ПОСТУПКУ ЕКСТРАДИЦИЈЕ И
ОСТВАРИВАЊА АЛИМЕНТАЦИОНОГ ЗАХТЈЕВА
Члан 12.
(Поступање у поступку екстрадиције)
(1) Сви поступци у вези с екстрадицијом лица у Босну и
Херцеговину и из Босне и Херцеговине спроводе се у
складу с Европском конвенцијом о екстрадицији са
додатним протоколима, укључујући и рокове за
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привремено притварање и екстрадицију потраживаног
лица из Конвенције.
(2) Рок предвиђен чланом 39. став (3) Закона о
међународној правној помоћи у кривичним стварима
("Службени гласник БиХ", бр. 53/09 и 58/13) може се у
вријеме важења овог закона продужити најдуже за још
три мјесеца.
Члан 13.
(Oстваривање алиментационог захтјева)
Сви поступци у вези с остваривањем алиментационог
захтјева у Босни и Херцеговини и ван Босне и Херцеговине
спроводе се у складу с одлукама Европског суда за људска
права и одредбама овог закона, уз поштовање минимума
права
прописаних
Конвенцијом
о
остваривању
алиментационих захтјева у иностранству.
ГЛАВА VI - МЈЕРЕ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
Члан 14.
(Рокови у управном поступку)
(1) За вријеме стања природне или друге несреће на
територији Босне и Херцеговине не тече рок у управном
поступку који се односи на предузимање процесне
радње странке и испуњење њених права и обавеза, као
ни рок који се односи на поступање органа управе и на
доношење управног акта.
(2) Без обзира на одредбу става (1) овог члана, рок тече у
појединачним управним поступцима ако постоји
опасност за живот и здравље људи, за јавни ред и мир,
за јавну безбједност, за имовину веће вриједности или
ако је то потребно због хитног и ефикасног
функционисања власти.
(3) У одлуци или рјешењу у којем се одређује рок странка
се мора упозорити о току рока у складу с овим чланом.
Члан 15.
(Начин рада органа управе)
(1) За вријеме стања природне или друге несреће на
територији Босне и Херцеговине комуникација између
органа управе и странке, као и других учесника
поступка одвијаће се путем поште или електронским
путем и неће се моћи вршити непосредна предаја
поднесака нити преузимање писмена у органу управе.
(2) У управном поступку усмена расправа и друге процесне
радње у којем службено лице, странка или други
учесник могу бити у непосредном контакту неће се
спроводити осим у хитним случајевима.
(3) У управном поступку јавност је искључена приликом
извођења свих процесних радњи.
ГЛАВА VII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
(Затезне камате)
За вријеме стања природне или друге несреће на
територији Босне и Херцеговине затезне камате у судском
поступку не теку.
Члан 17.
(Одређивање додатних мјера)
Савјет министара Босне и Херцеговине, у складу с овим
законом и у оквиру својих надлежности, може одредити и
друге мјере које су нужне за спречавање ширења епидемије
проузроковане заразним болестима, заштиту права лица и
несметано дјеловање правосудних и других органа Босне и
Херцеговине.

Petak, 4. 6. 2021.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Члан 18.
(Ступање на снагу)
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
Број 01,02-02-1-865/20
27. маја 2021. године
Сарајево
Предсједавајући
Предсједавајућа
Дома народа
Представничког дома
Парламентарне скупштине
Парламентарне скупштине
БиХ
БиХ
Бакир Изетбеговић, с. р.
Борјана Кришто, с. р.
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Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine,
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 15. sjednici
Predstavničkog doma, održanoj 11. januara 2021. godine, i na 18.
sjednici Doma naroda, održanoj 27. maja 2021. godine, usvojila je

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O STRANCIMA
Član 1.
U Zakonu o strancima ("Službeni glasnik BiH", broj 88/15)
u članu 106. stav (1) pod tačkom h) iza riječi: "s obilježjem"
dodaju se riječi: "posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih
droga ili".
U članu 106. stav (1) pod tačkom i) briše se interpunkcijski
znak tačka-zarez i dodaju se riječi: "ili je pravosnažno kažnjen za
prekršaj s elementima nasilja ili kršenja javnog reda i mira".
Član 2.
U članu 109. stav (2) riječi: "pravosnažno osuđen za teško
krivično djelo" zamjenjuju se riječima: "pravosnažno osuđen za
krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora od jedne
godine ili teža kazna ili je registriran kao višestruki počinilac
prekršaja s elementima nasilja ili kršenja javnog reda i mira na
teritoriji BiH".
Član 3.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Broj 01,02-02-1-2310/20
27. maja 2021. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predsjedavajuća
Doma naroda
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Parlamentarne skupštine BiH
Bakir Izetbegović, s. r.
Borjana Krišto, s. r.
Na temelju članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine,
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 15. sjednici
Zastupničkog doma, održanoj 11. siječnja 2021. godine i na 18.
sjednici Doma naroda, održanoj 27. svibnja 2021. godine, usvojila
je

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O STRANCIMA
Članak 1.
U Zakonu o strancima ("Službeni glasnik BiH", broj 88/15)
u članku 106. stavku (1) pod točkom h) iza riječi: "s obilježjem"
dodaju se riječi: "posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih
droga ili".
U članku 106. stavku (1) pod točkom i) briše se
interpunkcijski znak točka-zarez i dodaju se riječi: "ili je
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pravomoćno kažnjen za prekršaj s elementima nasilja ili kršenja
javnog reda i mira".
Članak 2.
U članku 109. stavku (2) riječi: "pravomoćno osuđen za
teško kazneno djelo" zamjenjuju se riječima: "pravomoćno osuđen
za kazneno djelo za koje se može izreći kazna zatvora od jedne
godine ili teža kazna ili je registriran kao višestruki počinitelj
prekršaja s elementima nasilja ili kršenja javnog reda i mira na
teritoriju BiH".
Članak 3.
Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u
"Službenom glasniku BiH".
Broj 01,02-02-1-2310/20
27. svibnja 2021. godine
Sarajevo
Predsjedateljica
Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Parlamentarne skupštine BiH
Borjana Krišto, v. r.
Bakir Izetbegović, v. r.
На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине,
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 15.
сједници Представничког дома, одржаној 11. јануара 2021.
године и на 18. сједници Дома народа, одржаној 27. маја
2021. године, усвојила је

ЗАКОН

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О СТРАНЦИМА
Члан 1.
У Закону о странцима ("Службени гласник БиХ", број
88/15) у члану 106. став (1) под тачком х) иза ријечи: "с
обиљежјем" додају се ријечи: "посједовања и омогућавања
уживања опојних дрога или".
У члану 106. став (1) под тачком и) брише се
интерпункцијски знак тачка са запетом и додају се ријечи:
"или је правоснажно кажњен за прекршај са елементима
насиља или кршења јавног реда и мира".
Члан 2.
У члану 109. став (2) ријечи: "правоснажно осуђен за
тешко кривично дјело" замјењују се ријечима: "правоснажно
осуђен за кривично дјело за које се може изрећи казна затвора
од једне године или тежа казна или је регистрован као
вишеструки починилац прекршаја са елементима насиља или
кршења јавног реда и мира на територији БиХ".
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
Број 01,02-02-1-2310/20
27. маја 2021. године
Сарајево
Предсједавајућа
Предсједавајући
Представничког дома
Дома народа
Парламентарне скупштине
Парламентарне скупштине
БиХ
БиХ
Бакир Изетбеговић, с. р.
Борјана Кришто, с. р.
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Na osnovu člana 26. stav (1) Zakona o Javnom
radiotelevizijskom servisu Bosne i Hercegovine ("Službeni
glasnik BiH", br. 92/05 i 32/10), Parlamentarna skupština Bosne i
Hercegovine, na 20. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 25.

