
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине –
пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10),
Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 80. редовној сједници одржаној 27. јула
2016. године, усваја

ЗАКОН
О ОДУЗИМАЊУ НЕЗАКОНИТО СТЕЧЕНЕ ИМОВИНЕ

ДИО ПРВИ – УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1
(Предмет)

Овим законом се у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине (у даљем тексту:
Дистрикт), прописују услови и поступак утврђивања и одузимања имовине
прибављене кривичним дјелом или противправним дјелом које има
објективна обиљежја кривичног дјела (у даљем тексту: незаконито стечена
имовина), обезбјеђење незаконито стечене имовине, извршење одлука о
одузимању незаконито стечене имовине и управљање незаконито стеченом
имовином и имовином за коју је у току поступак утврђивања законитости.

Члан 2
(Дефиниције)

Поједини изрази употријебљени у овом закону имају сљедеће значење:

a) Имовина представља ствари и права која је стекао починилац кривичног
дјела или повезано лице, а обухвата све ствари и права која могу бити
предмет извршења те посебно некретнине и покретнине, потраживања,
пословне удјеле, вриједносне хартије, новац, умјетнине, племените
метале и драго камење у власништву, посједу или под контролом
учиниоца кривичног дјела или повезаног лица;

b) Незаконито стечена имовина, у складу са овим законом, јесте свако
повећање или спречавање смањења имовине која потиче од кривичног
дјела;

c) Власником се сматра починилац противправног дјела или с њим
повезано лице;

d) Повезаним лицем се сматра: подстрекач или помагач у кривичном дјелу;
правни сљедбеник починиоца и саучесника у кривичном дјелу или друга
физичка или правна лица за које Суд утврди да су на њих пренесене
ствари или права која представљају незаконито стечену имовину а да то
преношење није било у доброј вјери;

e) Треће лице је лице које тврди да у погледу имовине која је предмет
поступања према овом закону има право које спречава његову примјену и
тражи да се обезбјеђење или извршење прогласи недопуштеним;

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ

SKUPŠTINA
BRČKO DISTRIKTA BiH

СКУПШТИНА
БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516 Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215-516



2

f) Надлежни тужилац је носилац тужилачке функције у Тужилаштву
Дистрикта;

g) Суд је Основни суд Дистрикта;
h) Предлагач обезбјеђења је надлежни тужилац;
i) Противник обезбјеђења је оптужени и повезано лице;
j) Одузимањем се сматра привремено или трајно одузимање незаконито

стечене имовине;
k) Канцеларија за управљање јавном имовином Дистрикта (у даљем

тексту: Канцеларија) је орган надлежан за чување и управљање трајно
одузетом имовином;

l) Трајно одузета имовина је имовина која је одузета правоснажном
судском пресудом у складу са одредбама овог закона;

m) Привремено одузета имовина је имовина одузета изрицањем
привремене мјере из члана 17 овог закона о чијем се чувању и
управљању, у складу са законом, стара Суд;

n) Посебни поступак за одузимање незаконито стечене имовине је
поступак описан у члановима 5, 6 и 7 овог закона, и спроводи се у
изузетним случајевима прописаним овим законом;

o) Странке у поступку одузимања незаконито стечене имовине су, у
процесним ситуацијама вођења посебног поступка, по овом закону
тужилац и власник;

p) Остали изрази који су коришћени у овом закону дефинисани су Законом о
кривичном поступку, Законом о парничном поступку Дистрикта, Законом о
стечајном поступку Дистрикта и Законом о извршном поступку Дистрикта.

Члан 3
(Начела)

(1) Нико не може задржати незаконито стечену имовину.
(2) Сва имовина која је трајно одузета према одредбама овог закона постаје

имовина Дистрикта.
(3) Приликом поступања по одредбама овог закона Суд и други органи који

примјењују овај закон су током трајања цијелог поступка за одузимање
незаконито стечене имовине дужни да воде рачуна о остварењу права
лица оштећених кривичним дјелом, те да се старају о заштити права
трећих лица.

(4) Одредбе Закона о кривичном поступку Дистрикта (у даљем тексту: Закон
о кривичном поступку) и Кривичног закона Дистрикта (у даљем тексту:
Кривични закон) које се односе на поднесени имовинско-правни захтјев
који искључује одузимање незаконито стечене имовине у потпуности се
примјењују током поступања надлежних институција по одредбама овог
закона.

(5) Према овом закону поступа се на основу предлога тужиоца.
(6) У случају да тужилац у поступку који се води по овом закону не поднесе

предлог за одузимање незаконито стечене имовине, Суд ће по службеној
дужности донијети одлуку о одузимању те имовине.
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Члан 4
(Примјена закона)

(1) Одредбе овог закона примјењују се у поступцима за одузимање незаконито
стечене имовине прибављене кривичним дјелима прописаним Кривичним
законом за која је као посебан минимум прописана казна затвора од три године.
(2) Одредбе других закона којима се прописује утврђивање, обезбјеђење,
одузимање, извршење одлука о одузимању и управљање незаконито стеченом
имовином примјењују се само ако овим законом није другачије прописано.

ДИО ДРУГИ – ПОСТУПАК ЗА ОДУЗИМАЊЕ НЕЗАКОНИТО СТЕЧЕНЕ
ИМОВИНЕ

ПОГЛАВЉЕ I. ПОКРЕТАЊЕ ПОСЕБНОГ ПОСТУПКА ЗА ОДУЗИМАЊЕ
НЕЗАКОНИТО СТЕЧЕНЕ ИМОВИНЕ

Члан 5
(Посебни поступак)

(1) Посебни поступак за одузимање незаконито стечене имовине према
одредбама овог закона води се када постоји основана сумња да је
почињењем кривичног дјела прибављена незаконито стечена имовина, а
нису испуњени услови за вођење кривичног поступка због:
а) смрти осумњиченог или оптуженог;
b) бјекства осумњиченог или оптуженог, а пријети опасност од наступања
застаре кривичног гоњења; или
c) других околности које искључују кривично гоњење.

(2) У случајевима из става 1 овог члана тужилац ће поднијети захтјев код
надлежног суда за покретање посебног поступка за одузимање
незаконито стечене имовине.

(3) Захтјев из става 2 овог члана садржи образложење постојања процесних
препрека које су такве природе да се не може водити редовни поступак
за одузимање незаконито стечене имовине.

(4) О захтјеву тужиоца из става 2 овог члана, рјешењем одлучује Суд који би
био надлежан за суђење у кривичном поступку за кривично дјело из којег
је прибављена незаконито стечена имовина.

(5) Странке имају право на жалбу против рјешења из става 4 овог члана о
којој одлучује вијеће истог суда састављено од тројице судија.

(6) Након правоснажности рјешења из става 4 овог члана којим је покренут
посебни поступак за одузимање незаконито стечене имовине тужилац ће
том Суду поднијети предлог за одузимање незаконито стечене имовине.

(7) Предлог из става 6 овог члана садржи: податке о лицу од којег се
одузима незаконито стечена имовина, опис и законски назив кривичног
дјела, податке или опис имовине коју треба одузети, доказе о имовини
која је предмет одузимања а до којих се дошло спровођењем
финансијске истраге, доказе о законитим приходима тог лица,
околностима које указују на постојање очигледне несразмјере између
имовине и прихода тог лица и разлоге који оправдавају потребу за
трајним одузимањем имовине.

(8) Предлог против повезаног лица садржи доказе да је наслиједило
незаконито стечену имовину, а предлог против трећег лица доказе да је
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незаконито стечена имовина пренесена без накнаде или уз накнаду која
не одговара стварној вриједности с циљем онемогућавања одузимања.

(9) Уколико другачије није прописано овим законом, Суд током посебног
поступка из става 1 овог члана сходно примјењује одредбе Закона о
кривичном поступку.

(10) У случају да осумњичени или оптужени који се налазио у бјекству, а
против којег је покренут посебни поступак из става 1 овог члана, прије
правоснажног окончања тог поступка постане доступан, Суд ће га
позвати ради испитивања и предлагања доказа у своју корист.

Члан 6
(Рочишта)

(1) Након правоснажности рјешења из члана 5 става 4 овог закона, којим је
одлучено да ће се спровести посебни поступак за одузимање незаконито
стечене имовине, Суд може након подношења предлога из члана 5 става 7 овог
закона одржати претпретресно рочиште ради разматрања питања важних за
главно рочиште за одузимање незаконито стечене имовине по одредбама овог
закона.
(2) На главном рочишту посебног поступка Суд ће изводити доказе, и по
потреби испитати повезано лице како би утврдио да ли се ради о незаконито
стеченој имовини и шта чини ту имовину.
(3) Након што оконча доказни поступак, Суд ће:
а) донијети пресуду којом утврђује да се ради о незаконито стеченој имовини
прибављеној противправним дјелом које садржи законске елементе кривичног
дјела;
b) утврдити састав, односно вриједност незаконито стечене имовине, тачније
које ствари и права представљају незаконито стечену имовину прибављену
противправним дјелом и њихову новчану противвриједност;
c) утврдити да те ствари или права постају власништво, односно имовина
Дистрикта;
d) наложити повезаном лицу да Дистрикту одмах преда одређене ствари,
односно на Дистрикт пренесе одређена права, уколико она већ нису прешла на
Дистрикт, или да исплати њихов новчани износ који је сразмјеран прибављеној
незаконито стеченој имовини у року од петнаест дана од дана правоснажности
пресуде;
е) одредити да се у јавним књигама или регистру који се воде код надлежних
органа изврши упис права власништва у корист Дистрикта.
(4) Поступак према ставовима 1 и 2 овог члана води се према одговарајућим
правилима кривичног поступка.
(5) Ако осумњичени или оптужени из става 2 овог члана, односно повезано лице
сами не узму браниоца, Суд ће им поставити браниоца по службеној дужности,
односно одредити старатеља имовине у случају смрти осумњиченог или
оптуженог.
(6) Уколико Суд не утврди да је осумњичени или оптужени починио
противправно дјело и прибавио незаконито стечену имовину, или је незаконито
стечена имовина обухваћена досуђеним имовинско-правним захтјевом, Суд ће
поступити према одредби члана 11 ставова 2 и 3 овог закона.
(7) Против пресуде из става 3 овог члана странке имају право жалбе
Апелационом суду Дистрикта.
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(8) Након правоснажности пресуде из става 3 овог члана Суд ће исту доставити
Канцеларији на даљи поступак.

Члан 7
(Захтјев за покретање посебног поступка)

(1) Захтјев тужиоца за покретање посебног поступка из члана 5 става 3 овог
закона може се поднијети до истека рока застаре покретања кривичног
поступка, прописаног одредбама Кривичног закона.
(2) Застара подношења захтјева и вођења поступка по овом закону не може
наступити прије истека рока од пет година, рачунајући од дана почињења дјела.
(3) Уколико прије потврђивања оптужнице или током трајања кривичног
поступка дође до његове обуставе или прекида због смрти или бјекства
осумњиченог или оптуженог, а постоји основана сумња да је прибављена
незаконито стечена имовина, посебни поступак за одузимање те имовине по
овом закону ће се спровести на захтјев тужиоца.
(4) Тужилац је дужан да поднесе захтјев из става 1 овог члана те прикупља
доказе и извиђа околности које су важне за утврђивање незаконито стечене
имовине.
(5) Подношењем захтјева за покретање поступка по овом закону прекида се рок
застарјелости.

ПОГЛАВЉЕ II. ФИНАНСИЈСКА ИСТРАГА

Члан 8
(Наредба за покретање финансијске истраге)

(1) Уколико је то потребно за свеобухватно утврђивање стварног поријекла,
вриједности и структуре незаконито стечене имовине, надлежни тужилац
може издати наредбу за спровођење финансијске истраге.

(2) Уколико другачије није прописано овим законом, примјењују се одредбе
Закона о кривичном поступку које уређују услове и начине спровођења
појединих радњи које по својој сврси и садржају чине радње финансијске
истраге.

(3) Сви органи власти и институције у Дистрикту ће у оквиру својих надлежности
поступати у складу с налозима тужиоца који је донио наредбу о спровођењу
финансијске истраге на основу овог закона.

Члан 9
(Резултати истраге)

(1) Циљ финансијске истраге је прикупљање свих доказа који указују на обим,
износ, врсту, стварну вриједност и друге околности у вези са законитим
приходима осумњиченог или оптуженог, односно повезаног лица, њиховим
трошковима живота и стварним могућностима законитог стицања имовине за
коју постоје основи сумње да је незаконито стечена.

(2) О резултатима спроведених мјера и радњи, институција која је добила
наредбу тужиоца из члана 8 става 3 сачињава извјештај у којем се наводе
сви подаци и информације до којих се дошло током финансијске истраге, а
уз извјештај се прилажу сви прикупљени докази, исправе, службене
забиљешке и други материјали који могу послужити као извор сазнања за
тужиоца.
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(3) Извјештај из става 2 овог члана доставља се тужиоцу који је донио наредбу
из члана 8 овог закона најкасније у року од три мјесеца од дана достављања
наредбе на поступање, с тим да се овај рок у оправданим ситуацијама може
продужити одлуком тужиоца који је донио наредбу, али не може бити дужи
од годину дана.

(4) Уколико је за реализацију наредбе о спровођењу финансијске истраге
потребно предузимати радње доказивања, примијениће се одговарајуће
одредбе Закона о кривичном поступку.

(5) Све доказе до којих се дошло спровођењем финансијске истраге поступајући
тужилац може користити у редовном или посебном поступку за одузимање
незаконито стечене имовине.

(6) Тужилац ће наредбом обуставити финансијску истрагу уколико се установи
да нема довољно доказа да су осумњичени или оптужени, односно повезано
лице прибавили незаконито стечену имовину.

(7) Против одлуке тужиоца из претходног става овог члана могуће је уложити
притужбу канцеларији главног тужиоца.

(8) Тужилац може поново отворити финансијску истрагу ако се добију нове
чињенице и околности које указују да постоје основи сумње да су
осумњичени или оптужени, односно повезано лице прибавили незаконито
стечену имовину.

(9) Тужилац окончава финансијску истрагу када нађе да је стање ствари
довољно разјашњено да се може поднијети предлог за одузимање
незаконито стечене имовине по одредбама овог закона.

ПОГЛАВЉЕ III. ПОСТУПАЊЕ СУДА У РЕДОВНОМ ПОСТУПКУ ЗА
ОДУЗИМАЊЕ НЕЗАКОНИТО СТЕЧЕНЕ ИМОВИНЕ

Члан 10
(Судски поступак)

(1) Незаконито стечену имовину утврђује Суд својом пресудом којом је
оптужени оглашен кривим.

(2) Пресуда из става 1 овог члана се доноси на основу предлога за
одузимање незаконито стечене имовине који подноси надлежни тужилац
приликом подизања оптужнице.

(3) Предлог из става 2 овог члана садржи: податке о лицу од којег се
одузима незаконито стечена имовина, опис и законски назив кривичног
дјела, податке или опис имовине коју треба одузети, доказе о имовини
која је предмет одузимања а до којих се дошло спровођењем
финансијске истраге, доказе о законитим приходима тог лица, и
околностима које указују на постојање очигледне несразмјере између
имовине и прихода тог лица.

(4) Предлог против повезаног лица садржи доказе да је наслиједио
незаконито стечену имовину, а предлог против трећег лица доказе да је
незаконито стечена имовина пренесена без накнаде или уз накнаду која
не одговара стварној вриједности с циљем онемогућавања одузимања.

(5) Суд ће пресудом из става 1 овог члана одузети и незаконито стечену
имовину за коју тужилац пружи довољно доказа да се оправдано вјерује
да је таква имовина прибављена незаконито, а починилац није пружио
доказе да је корист прибављена законито.
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(6) Против пресуде из става 1 овог члана странке имају право жалбе
Апелационом суду Дистрикта.

(7) Након правоснажности пресуде из става 1 овог члана Суд ће исту
доставити Канцеларији на надлежно поступање.

Члан 11
(Садржај пресуде)

(1) Пресудом Суда којом се оптужени оглашава кривим такође се утврђује:
a) које ствари или права представљају незаконито стечену имовину и

њихову новчану противвриједност;
b) да те ствари и права постају власништво, односно имовина

Дистрикта;
c) да оптужени или повезана лица морају одмах предати Дистрикту

одређене ствари, односно пренијети одређена права, уколико она
већ нису прешла на Дистрикт, или да исплати њихов новчани износ
који је сразмјеран незаконито стеченој имовини у року од петнаест
дана од дана правоснажности пресуде;

d) да се у јавним књигама или регистрима који се воде код надлежних
органа изврши упис права власништва у корист Дистрикта.

(2) Уколико Суд одбије предлог тужиоца за одузимање незаконито стечене
имовине, подаци из списа ће се доставити Дирекцији за финансије –
Пореској управи Дистрикта.

(3) Уколико оптужени није ослобођен оптужбе, а досуђен је имовинско-
правни захтјев, примијениће се одговарајуће одредбе Закона о
кривичном поступку и Кривичног закона.

Члан 12
(Посљедице отварања стечајног поступка)

(1) Ако су наступиле правне посљедице отварања стечајног поступка, то не
утиче на одредбе овог закона.

(2) У случају отварања стечајног поступка Дистрикт је:
a) разлучни повјерилац у погледу остваривања новчаних

потраживања из одлука донесених према одредбама овог закона
које су биле обезбијеђене према одредбама овог закона, ако је то
обезбјеђење одређено на стварима или правима уписаним у јавну
књигу или регистар;

b) излучни повјерилац у погледу предмета који су његова имовина на
основу одредаба овог закона.

Члан 13
(Наредба за достављање података)

(1) Током трајања поступка за одузимање незаконито стечене имовине по
овом закону, Суд може наредити државним органима, банкама,
финансијским институцијама и другим правним и физичким лицима да
доставе податке и информације неопходне за доношење одлука по овом
закону.

(2) Уколико је потребно, Суд може наредити правним и физичким лицима из
става 1 овог члана да доставе извјештај у вези са утврђивањем
чињеница потребних за доношење одлука према овом закону.
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(3) Сва правна и физичка лица којима је наредбом Суда из става 1 овог
члана наређено поступање, поступаће с нарочитом хитношћу.

(4) У наредби за достављање података и информација из става 1 овог
члана Суд одређује рок у којем се она мора извршити, а који не може
бити дужи од мјесец дана.

(5) За неизвршавање наредбе из става 1 овог члана у постављеном року
или непотпуно извршавање наредбе, Суд може својим рјешењем казнити
правно лице новчаном казном у износу до 200.000 КМ, а физичко лице и
одговорно лице у правном лицу или државном органу новчаном казном у
износу од 2.000 КМ до 15.000 КМ, а уколико физичко лице и одговорно
лице у правном лицу којем је изречена ова казна и након тога не поступи
по наредби Суда, може се казнити казном затвора до извршења
наредбе, а најдуже три мјесеца.

(6) Против рјешења из става 5 овог члана може се изјавити жалба
Апелационом суду, која не одгађа његово извршење.

(7) За неизвршавање наредбе Суда из става 1 овог члана, осумњичени и
оптужени се не могу казнити.

Члан 14
(Рјешење о одузимању предмета)

(1) Уколико Суд утврди у току поступка који се води према одредбама овог
закона да су незаконито прибављени предмети који се по Кривичном
закону морају одузети, донијеће рјешење о одузимању тих предмета.

(2) Уколико Законом није другачије прописано, рјешење из става 1 овог
члана доноси Суд пред којим се водио поступак, након што је поступак
завршен или обустављен.

(3) Против рјешења из става 2 овог члана је дозвољена жалба о којој
одлучује Апелациони суд.

Члан 15
(Непризнати трошкови)

Приликом доношења пресуде о одузимању незаконито стечене имовине
по овом закону, Суд неће признати као трошкове средства која су
уложена у припремање, почињење, саучесништво или прикривање
кривичног дјела.

ПОГЛАВЉЕ IV. ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ ОДУЗИМАЊА НЕЗАКОНИТО СТЕЧЕНЕ
ИМОВИНЕ

Члан 16
(Поступак обезбјеђења)

1) У поступку обезбјеђења привременом мјером према овом закону
претпоставља се постојање опасности да потраживања Дистрикта у
погледу одузимања незаконито стечене имовине неће моћи бити
остварена, или да ће њихово остварење бити отежано ако привремена
мјера не буде одређена.
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2) Обезбјеђење из става 1 овог члана може се одредити и прије него што је
осумњиченом, оптуженом или повезаном лицу омогућено да се изјасни о
предлогу тужиоца за одређивање мјера обезбјеђења.

Члан 17
(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, предложити обезбјешење било којом привременом мјером којом
се најефикасније може постићи сврха обезбјеђења.

(2) Обезбјешење 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;

b) забраном осумњиченом, оптуженом или повезаном лицу да отуђи,
сакрије, оптерети или располаже покретном имовином,
одузимањем покретне имовине искључиво у случајевима када
спречавање отуђења исте није могуће спровести ни на који други
начин (усљед непостојања регистра предметне имовине и сл.);

c) одузимањем готовог новца и вриједносних хартија те њиховом
предајом у судски депозит;

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 располажу 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,
постављањем привремене управе у друштву;

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
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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 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 надлежни орган Суда
или други орган одређен законом.

(9) Рјешење из става 3 овог члана доставља се надлежном органу Суда 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 18
(Привремене мјере)

(1) Ако је привремену мјеру потребно уписати у јавне књиге, јавне регистре
или регистре, одлука Суда ће садржавати и налог за упис привремене
мјере у јавне књиге, јавне регистре или регистре.

(2) Ако је привремену мјеру потребно брисати из јавних књига, јавних
регистара или регистара, одлука суда ће садржавати и налог за брисање
привремене мјере у јавним књигама, јавним регистрима или регистрима.

(3) У поступку из ставова 1 и 2 овог члана не наплаћују се таксе, осим у
случајевима када се упис и брисање привремене мјере врши у регистру,
за шта се из средстава прикупљених продајом одузете имовине према
одредбама овог закона плаћа накнада утврђена посебним прописима.

Члан 19
(Правно дејство противниковог правног посла)

Правни посао којим противник обезбјеђења након уписа привремене
мјере у јавну књигу или регистар располаже стварима или правом које је
предмет обезбјеђења, нема правног дејства.

Члан 20
(Укидање привремене мјере)

(1) Ако је предлог из члана 17 става 1 овог закона поднесен у случајевима
када нису испуњени услови за вођење кривичног поступка због околности
из члана 5 става 1 овог закона, обезбјеђење привременом мјером ће се
укинути ако у року од двије године од дана када је та мјера одређена не
буде одређена расправа за одлучивање о имовинско-правном захтјеву
или поднесен захтјев из члана 5 става 2 овог закона.
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(2) Привремена мјера се може укинути или замијенити другом прије истека
времена на које је она одређена или прије истека рока из става 1 овог
члана, ако Суд на предлог противника обезбјеђења, утврди да она није
потребна или да се обезбјеђење може постићи другом привременом
мјером, те ако противник обезбјеђења или треће лице положи јамство.

(3) Јамство из става 2 овог члана увијек се даје у готовом новцу, а изузетно у
стварима или правима која се, по оцјени Суда, могу уновчити у кратком
року.

(4) Ако је привремена мјера одређена на вријеме које је краће од рока из
става 1 овог члана, предлагач обезбјеђења може предложити да се
трајање привремене мјере продужи.

(5) На поступак укидања, продужења, замјене или одређивања додатне
привремене мјере одговарајуће се примјењују одредбе члана 17 овог
закона.

Члан 21
(Трајање обезбјеђења привременом мјером)

(1) Обезбјешење привременом мјером може трајати најдуже шездесет (60)
дана након што Суд достави предлагачу обезбјеђења обавјештење о
томе да је пресуда из чланова 6, 10 и 11 овог закона постала
правоснажна.

(2) Ако је пресуда из чланова 6, 10 и 11 овог закона побијана жалбом, рок из
става 1 овог члана тече од дана кад је предлагачу обезбјеђења
достављена одлука другостепеног суда којом је она потврђена.

Члан 22
(Одговорност за штету)

(1) За насталу штету која је посљедица привремене мјере ради обезбјеђења
одузимања незаконито стечене имовине одговара Дистрикт.

(2) Противник обезбјеђења може покренути парнични поступак за накнаду
штете пред надлежним Судом у року од годину дана рачунајући од
правоснажности пресуде којом је оптужени ослобођен или је оптужба
одбијена, или којом је одбијен предлог за доношење пресуде из члана 6
овог закона.

(3) У случају из става 1 овог члана противник обезбјеђења може покренути
парнични поступак у року од тридесет (30) дана од дана кад је одбијен
захтјев за медијацију.

ПОГЛАВЉЕ V. ЗАШТИТА ПРАВА ТРЕЋЕГ ЛИЦА И ИЗВРШЕЊЕ

Члан 23
(Приговор)

(1) Треће лице има право да поднесе приговор до доношења рјешења о
извршењу и тражи да се привремена мјера укине.

(2) О приговору из става 1 овог члана одлучује Суд који је донио рјешење о
обезбјеђењу привременом мјером.
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(3) Против рјешења из става 2 овог члана допуштена је жалба Апелационом
суду у року од три (3) дана од дана његовог достављања, с тим да жалба
не одлаже извршење обезбјеђења одређеног према овом закону.

(4) Ако треће лице доказује своје право јавном исправом или се постојање
тог права може утврдити на основу правила о законским претпоставкама,
жалба одлаже спровођење рјешења о обезбјеђењу привременом мјером.

Члан 24
(Поступак извршења)

(1) Ако овим законом није другачије прописано извршење ради одузимања
незаконито стечене имовине одређује се и спроводи на предлог
Правобранилаштва Дистрикта, а у складу са Законом о извршном
поступку Дистрикта.

(2) За доношење рјешења о извршењу на основу пресуде којом се одузима
незаконито стечена имовина и доношењем других одлука у том поступку
надлежан је Основни суд Дистрикта, који је донио пресуду из чланова 6 и
10 овог закона.

(3) За спровођење извршења на основу рјешења из става 2 овог члана
надлежан је Суд.

ДИО ТРЕЋИ – УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ

ПОГЛАВЉЕ I. НАДЛЕЖНОСТИ УРЕДА

Члан 25
(Надлежност)

(1) Чување и управљање одузетом имовином, која је правоснажном судском
одлуком утврђена као имовина Дистрикта, овим законом повјерава се
Канцеларији која је у том смислу надлежна за:

a) управљање трајно одузетом имовином и по одредбама овог и
других закона;

b) обављање и других послова прописаних овим законом.
(2) Канцеларија нема оперативне надлежности за спровођење финансијских
истрага и одузимање незаконито стечене имовине.

Члан 26
(Врсте послова које обавља Канцеларија)

Канцеларија у спровођењу својих надлежности, обавља сљедеће послове:

a) складишти, чува, продаје, врши најам трајно одузете имовине, а
уколико за то постоји оправдана потреба, ову имовину Канцеларија
може повјерити на чување другој институцији, о чему се уз
сагласност градоначелника закључује посебан уговор;

b) повјерава стручну процјену вриједности трајно одузете имовине
Дирекцији за финансије Дистрикта, другом органу или стручном
лицу по одредбама овог и других закона;
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c) води евиденције о имовини којом располаже и управља, као и
судским поступцима у којима се одлучује о таквој имовини;

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

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

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

g) објављује редовне и годишње извјештаје о стању у области
одузимања незаконито стечене имовине те исте доставља Влади и
Скупштини Дистрикта;

h) обавјештава Владу и Скупштину о резултатима анализа у подручју
спровођења закона или других прописа о финансијским истрагама
и одузимању незаконито стечене имовине;

i) иницира и даје препоруке за унапређивање правних прописа у
области спровођења финансијских истрага и одузимања
незаконито стечене имовине;

j) сачињава предлог стратегије за одузимање незаконито стечене
имовине у Дистрикту и акциони план за њено извршење те исте
упућује Влади и Скупштини Дистрикта на усвајање;

k) координира и прати спровођење стратегије за одузимање
незаконито стечене имовине у Дистрикту и акционог плана те даје
мишљења и препоруке за њихово ефикасније спровођење;

l) у сарадњи с другим надлежним институцијама учествује у обуци
државних и полицијских службеника и носилаца правосудних
функција у вези с финансијским истрагама и одузимањем
незаконито стечене имовине.

ПОГЛАВЉЕ II. УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ

Члан 27
(Продаја одузете имовине)

(1) Продаја имовине којом у смислу овог закона управља и располаже
Канцеларија врши се јавним надметањем које се објављује у Службеном
гласнику Брчко дистрикта БиХ и у најмање три дневна листа која се
дистрибуирају на цијелом подручју Босне и Херцеговине.

(2) Имовина се продаје по истој или вишој цијени од процијењене
вриједности коју је одредила Канцеларија.

(3) Влада Дистрикта ће, на предлог Дирекције за финансије Дистрикта,
донијети посебан пропис којим ће се прописати критеријуми за процјену
вриједности имовине.
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(4) У случају да имовина не буде продата након једног јавног надметања,
продаја се може извршити на другом јавном надметању, али за цијену
која не може бити нижа од 50% вриједности процијењене имовине.

(5) Уколико се у року од годину дана имовина не прода имовина може бити
поклоњена или уништена.

(6) Одлуку о поклону имовине и одлуку о уништењу имовине из става 1 овог
члана доноси Влада Дистрикта на предлог директора Канцеларије, с тим
да трошкове уништења имовине сноси Канцеларија.

(7) Продаја дионица и других вриједносних хартија врши се у складу са
законима који уређују тржиште вриједносних хартија.

(8) Влада Дистрикта ће, на предлог Дирекције за финансије Дистрикта,
посебним правилником прописати поступак продаје, најма, чувања и
одржавања одузете имовине.

Члан 28
(Продаја без објаве јавног надметања)

(1) Канцеларија може, без претходне објаве јавног надметања, донијети
одлуку о продаји одузетих покретних ствари:

a) ако је њихово чување опасно или
b) ако пријети непосредна опасност од њиховог пропадања или

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

(2) Градоначелник Дистрикта на предлог директора Канцеларије може
донијети одлуку да одузете ствари поклони или изнајми одговарајућим
правним лицима која раде у јавном интересу, а у складу с њиховом
намјеном.

(3) О продаји привремено одузетих покретних ствари из става 1 овог члана
одлучује Суд.

Члан 29
(Новчана средства остварена продајом)

(1) Уколико се ради о привремено одузетој имовини, новчана средства
добијена од продаје имовине из члана 28 става 1 овог закона чувају се у
судском депозиту до коначне одлуке Суда о њеном поријеклу.

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

(3) Власник који сматра да исплатом средстава из претходног става није
исплаћена адекватна вриједност имовине може покренути парнични
поступак за накнаду штете у складу с чланом 22 овог закона.

Члан 30
(Умјетнички предмети)

Умјетничке слике, експонати и други предмети од културно-историјског
значаја трајно одузети у складу са овим законом могу се уступити на
чување или коришћење умјетничким галеријама, музејима и културним
институцијама о чему одлуку доноси Влада Дистрикта, на предлог
Канцеларије за управљање јавном имовином.
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Члан 31
(Приход од продаје)

Приходи добијени од продаје одузете имовине уплаћују се на рачун
буџета Дистрикта.

Члан 32
(Сарадња са другим органима)

(1) Канцеларија ће у свом раду остваривати неопходну сарадњу с
надлежним органима у Босни и Херцеговини у поступцима пружања
међународне правне помоћи с циљем одузимања незаконито стечене
имовине.

(2) Одлуке надлежних органа у БиХ, донесене на основу Закона о
међународној правној помоћи у кривичним стварима, којима се налаже
привремено одузимање предмета или имовинске користи и њихова
предаја страним правосудним органим по потреби се достављају
Канцеларији на извршење.

(3) Одредба из става 2 овог члана се сходно примјењује и на одлуке
надлежних органа у Босни и Херцеговини којима се врши признање и
извршење страних судских одлука, уколико те одлуке садрже мјеру
одузимања незаконито стечене имовине.

ДИО ЧЕТВРТИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33
(Примјена закона)

(1) Поступци у предметима одузимања незаконито стечене имовине у којима
је до дана почетка примјене овог закона донесена првостепена одлука,
наставиће се према одредбама прописа који су били на снази у вријеме
покретања тих поступака.

(2) Ако на дан почетка примјене овог закона није донесена одлука о
одузимању незаконито стечене имовине или ако је првостепена одлука
из става 1 овог члана укинута и предмет упућен првостепеном суду на
поновни поступак и одлучивање, примијениће се одредбе овог закона.

Члан 34
(Извршење правоснажних одлука)

Извршење правоснажних одлука о одузимању незаконито стечене
имовине на основу прописа који су били на снази прије почетка примјене
овог закона спроводи се према прописима који су важили прије његовог
почетка примјене.

Члан 35
(Доношење подзаконских аката)

(1) Канцеларија за управљање јавном имовином ће до дана почетка
примјене овог закона обезбиједити кадровске и организационе
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претпоставке за преузимање надлежности послова Канцеларије
прописаних овим законом.

(2) Правосудна комисија ће до дана почетка примјене овог закона
обезбиједити кадровске и организационе претпоставке за потребе
чувања и управљања привремено одузетом имовином прописане овим
законом.

(3) Влада Дистрикта ће у року од деведесет (90) дана од дана ступања на
снагу овог закона донијети акте потребне за спровођење овог закона.

Члан 36
(Ступање на снагу)

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном
гласнику Брчко дистрикта БиХ, а почеће се примјењивати од 1. јануара 2017.
године.

Број: 01-02-692/16
Брчко, 27. јула 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Ђорђа Којић


