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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст 
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта 
БиХ на 49. редовној сједници одржаној 29. маја 2019. године, усваја 
 

  

ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА  

О ОДУЗИМАЊУ НЕЗАКОНИТО СТЕЧЕНЕ ИМОВИНЕ 

 

 
Члан 1 

У Закону о одузимању незаконито стечене имовине („Службени гласник 
Брчко дистрикта БиХ“ број 29/16) у члану 2 иза тачке k) додаје се нова тачка l) која 
гласи: 

 
„l) Стручна служба Правосудне комисије (у даљем тексту: Стручна служба) 

је организациони дио Правосудне комисије надлежан за управљање привремено 
одузетом имовином;”. 

 
Досадашње тачке l), m), n), о) и p) постају тачке m), n), о), p) и r). 
 
У досадашњој тачки m) ријечи: „о чијем се чувању и управљању, у складу са 

законом, стара Суд” бришу се.  
 
Иза досадашње тачке p) додаје се нова тачка s) која гласи: 
 
„s) Управљање привремено и трајно одузетом имовином подразумијева 

чување, складиштење, коришћење, изнајмљивање, давање у закуп, продају, 
поклон, уништење, повраћај и сваки други облик располагања одузетом 
незаконито стеченом имовином у складу са овим законом.” 

 
Члан 2 

 У члану 4 ставу 1, ријечи: „је као посебан минимум прописана казна од три 
године”, замјењују се ријечима: „се може изрећи казна затвора од три године или 
тежа казна”.  

 
Члан 3 

Члан 17 мијења се и гласи: 
 
                „Члан 17 
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   (Обезбјеђење незаконито стечене имовине) 
 

(1) С циљем обезбјеђења незаконито стечене имовине, тужилац може у току 
или након окончања кривичног поступка, или када нису испуњени услови за 
вођење кривичног поступка због околности из члана 5 става 1 овог закона, 
да предложи обезбјеђење било којом привременом мјером којом се 
најефикасније може постићи сврха обезбјеђења. 

(2) Обезбјеђење незаконито стечене имовине из става 1 овог члана може се 
одредити: 

a) забраном отуђења и оптерећењем некретнине или стварних права 
уписаних на некретнини, уз забиљежбу забране у земљишним 
књигама, одузимањем некретнине и њеним повјеравањем на 
управљање Стручној служби; 

b) забраном осумњиченом, оптуженом или повезаном лицу да отуђи, 
сакрије, оптерети или располаже покретном имовином, одузимањем и 
повјеравањем тих ствари на управљање Стручној служби; 

c) одузимањем готовог новца и вриједносних хартија те њиховом 
предајом Стручној служби; 

d) забраном дужнику осумњиченог, оптуженог или повезаног лица да им 
добровољно испуни своју обавезу те забраном осумњиченом, 
оптуженом или повезаном лицу да прими испуњење те обавезе, 
односно да располаже својим потраживањима; 

e) налогом банци или другом правном лицу да осумњиченом, оптуженом 
или повезаном лицу ускрати да на основу њиховог налога изврши 
исплату новчаних средстава с њиховог рачуна, у вриједности за коју је 
одређена привремена мјера; 

f) забраном отуђења или оптерећења дионица, вриједносних хартија, 
удјела у фондовима, удјела или пословног удјела уз забиљежбу 
забране код Комисије за хартије од вриједности Дистрикта, Регистру 
привредних друштава, забраном коришћења или располагања правима 
по основу таквих дионица, вриједносних хартија, удјела у фондовима, 
удјела или пословних удјела, или њиховим повјеравањем Стручној 
служби; 

g) забраном дужнику осумњиченог, оптуженог или повезаног лица да им 
преда ствари, пренесе право или обави другу новчану трансакцију. 

(3) О предлогу тужиоца за одређивање привремених мјера из става 1 овог 
члана рјешењем одлучује Основни суд Дистрикта који би био надлежан за 
суђење у кривичном поступку за кривично дјело из којег је незаконито 
стечена имовина која је предмет обезбјеђења. 

(4) Рјешење из става 3 овог члана мора садржавати и вријеме на које је 
привремена мјера одређена, након чега Суд, у зависности од исхода 
кривичног поступка за одузимање незаконито стечене имовине, доноси 
рјешење о продужењу привремене мјере или рјешење о укидању 
привремене мјере. 

(5) Рјешење којим се одређују мјере обезбјеђења до подизања оптужнице 
доноси судија за претходни поступак, након подизања оптужнице до њеног 
потврђивања судија за претходно саслушање, а након потврђивања 
оптужнице, судија појединац или вијеће кривичног одјељења Суда у складу 
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са Законом о кривичном поступку, најкасније у року од седам радних дана 
од дана подношења предлога тужиоца из става 1 овог члана. 

(6) Уколико се ради о предлогу за обезбјеђење одузимања незаконито стечене 
имовине који се подноси у оквиру посебног поступка из члана 5 овог закона, 
о њему одлучује Основни суд Дистрикта. 

(7) Против рјешења из става 4 овог члана може се изјавити жалба 
Апелационом суду у року од три дана од дана његовог достављања, с тим 
да жалба не задржава извршење рјешења. 

(8) Извршење рјешења из става 3 овог члана спроводи Суд, Стручна служба 
или други орган одређен законом. 

(9) Рјешење из става 3 овог члана доставља се Суду, Стручној служби или 
другом органу надлежном за његово извршење одмах, а најкасније првог 
наредног радног дана након дана доношења рјешења. 

(10) Поступак извршења рјешења из става 3 овог члана сматра се хитним.” 
 
 

Члан 4 

 
 У члану 22 став 3 брише се. 

 
Члан 5 

 
 У трећем дијелу закона, наслов поглавља I мијења се и гласи: 
 
 „ПОГЛАВЉЕ I. НАДЛЕЖНОСТИ КАНЦЕЛАРИЈЕ И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ”. 
 

Члан 6 

 
 У члану 25 став 2 мијења се и гласи:  
 
 „(2) Управљање привремено одузетом имовином, на основу рјешења Суда 
из члана 17 става 3 овог закона, повјерава се Стручној служби, која је у том 
смислу надлежна за: 

a) управљање привремено одузетом имовином у складу са одредбама овог 
и других закона и подзаконских аката; 

b) обављање и других послова прописаних овим законом.” 
 

У члану 25 иза става 2 додају се нови ставови 3 и 4 који гласе:  
 
„(3) Приликом вршења надлежности из става 2 тачке а) овог члана, Стручна 

служба не може продати нити поклонити привремено одузету непокретну имовину. 
 
(4) Канцеларија и Стручна служба немају оперативних надлежности за 

спровођење финансијских истрага и одузимање незаконито стечене имовине.” 
 

Члан 7 

 
 Члан 26 мијења се и гласи:  
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               „Члан 26 
               (Врсте послова које обављају Канцеларија и Стручна служба) 
 

„(1) Канцеларија у спровођењу својих надлежности обавља сљедеће 
послове: 
 

a) управља трајно одузетом имовином;  
b) повјерава стручну процјену вриједности трајно одузете имовине Дирекцији 

за финансије Дистрикта, другом органу или стручном лицу по одредбама 
овог и других закона; 

c) води евиденције о имовини којом располаже и управља, као и судским 
поступцима у којима се одлучује о таквој имовини; 

d) прикупља информације из судских регистара, Пореске управе, регистра 
вриједносних хартија и других јавних регистара који се тичу власништва над 
имовином; 

e) путем редовног годишњег извјештаја информише Владу и Скупштину 
Дистрикта о стању у области управљања одузетом имовином. 
 

„(2) Стручна служба у спровођењу својих надлежности обавља сљедеће послове: 
 

a) прикупља од надлежних институција податке, статистичке извјештаје и 
друге информације из правоснажно окончаних поступака за одузимање 
незаконито стечене имовине у складу са овим законом, с циљем обраде 
и анализе тих података и информација, уочавања трендова у вршењу 
кривичних дјела из којих се прибавља имовинска корист; 

b) врши анализе и процјене ризика с циљем идентификације фактора и 
околности који погодују прибављању незаконито стечене имовине;  

c) информише Скупштину о резултатима анализа у подручју спровођења 
закона или других прописа о финансијским истрагама и одузимању 
незаконито стечене имовине, путем редовних информација о раду 
Правосудне комисије; 

d) управља привремено одузетом имовином, а уколико за то постоји 
оправдана потреба, ову имовину може повјерити на чување другој 
институцији о чему се закључује посебан уговор; 

e) повјерава стручну процјену вриједности привремено одузете имовине 
Дирекцији за финансије Дистрикта, другом органу или стручном лицу у 
складу са одредбама овог и других закона; 

f) води евиденције о имовини којом располаже и управља и о судским 
поступцима у којима се одлучује о таквој имовини; 

g) иницира и даје препоруке за унапређивање правних прописа у области 
спровођења финансијских истрага и одузимања и управљања 
незаконито стеченом имовином; 

h) одржава сарадњу са Канцеларијом и надлежним институцијама у Босни 
и Херцеговини с циљем унапређивања управљања привремено 
одузетом имовином; 

i) у сарадњи са другим надлежним институцијама учествује у обуци 
државних и полицијских службеника и носилаца правосудних функција у 
вези са финансијским истрагама и у области управљања одузетом 
незаконито стеченом имовином.” 
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Члан 8 

Члан 27 мијења се и гласи: 
 

„Члан 27 
(Управљање непокретном и покретном трајно одузетом имовином) 

 
(1)  Трајно одузетом непокретном и покретном имовином управља и 

располаже Канцеларија у складу са одредбама Закона о јавној имовини у Брчко 
дистрикту БиХ и овог закона. 

(2)  Уколико се у року од годину дана покретна имовина из става 1 овог 
члана не прода, иста може бити поклоњена или уништена. 

(3)  Одлуку о поклону или уништењу имовине из става 2 овог члана 
доноси Влада Дистрикта на предлог директора Канцеларије. 

(4)  Продаја акција и других хартија од вриједности врши се у складу са 
законима који уређују тржиште хартија од вриједности. 

(5)  Влада Дистрикта, на предлог Канцеларије, доноси правилник којим 
уређује поступак поклањања или уништења имовине из става 2 овог члана.“ 

 
 

Члан 9 

 
Члан 28 мијења се и гласи: 

„Члан 28 
(Продаја без објаве јавног надметања) 

 
(1) Стручна служба може, без претходне објаве јавног надметања, 

донијети одлуку о продаји привремено одузетих покретних ствари: 
a) ако је њихово чување опасно; 
b) ако пријети непосредна опасност од њиховог пропадања или знатног 

губитка вриједности или 
c) ако се власништво не може поуздано утврдити. 

 
(2) Секретар Стручне службе може донијети одлуку да привремено 

одузете ствари изнајми или преда у закуп у складу с њиховом намјеном. 
(3) О продаји имовине из става 1 овог члана Стручна служба обавјештава 

Суд. 
(4) Поступак управљања привремено одузето имовином уређује се 

правилником који доноси Правосудна комисија, на предлог секретара Правосудне 
комисије.“ 

 
 

Члан 10 

Члан 29 мијења се и гласи:  
 

„Члан 29 
(Новчана средства остварена продајом) 
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(1) Новчана средства добијена од продаје имовине из члана 28 става 1 овог 
закона Стручна служба држи на посебном рачуну до коначне одлуке суда о њеном 
поријеклу. 

(2) Ова новчана средства могу се орочавати искључиво код банака које су у 
већинском власништву Босне и Херцеговине, ентитета Босне и Херцеговине и 
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, а приход од камате припада Брчко 
дистрикту Босне и Херцеговине. 

(3) Власнику привремено одузете имовине за коју је у складу са овим 
законом утврђено да не потиче из кривичног дјела, без одгађања се враћају 
новчана средства добијена продајом те имовине уз обрачунату камату по виђењу. 

(4) Власник који сматра да исплатом из става 3 овог члана није исплаћена 
адекватна вриједност имовине може поднијети Стручној служби захтјев за накнаду 
штете проузроковане привременим одузимањем имовине. 

(5) Ако захтјев за накнаду штете не буде усвојен или Стручна служба не 
донесе одлуку по том захтјеву у року од три мјесеца од дана подношења захтјева, 
власник те имовине може надлежном суду поднијети тужбу за накнаду штете у 
складу с чланом 22 овог закона.” 

 
 

Члан 11 

У члану 30 иза става 1 додаје се нови став 2 који гласи: 
 
„(2) Предмети из става 1 овог члана, привремено одузети у складу са овим 

законом, могу се уступити на чување или коришћење умјетничким галеријама, 
музејима и културним институцијама, о чему одлуку доноси секретар Правосудне 
комисије.” 
 

Члан 12 

У члану 32 ставу 1, иза ријечи: „Канцеларија” додају се ријечи: „и Стручна 
служба”. 
 
 
      Члан 13 

У члану 35 став 3 мијења се и гласи: 
„(3) Влада Дистрикта и Правосудна комисија дужне су у року од шест мјесеци од 
дана ступања на снагу овог закона да донесу подзаконске акте прописане овим 
законом.” 
 

Члан 14 

 
 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

Број: 01-02-632/19 
Брчко, 29. маја 2019. године 
                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                        СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

 

                                                                                               Есед Кадрић 
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