На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине –
пречишћени текст ( „Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10),
Скупштина
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на 12. ванредној
сједници, одржаној 16. јуна 2010. године, усвојила је
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА КРИВИЧНОГ ЗАКОНА БРЧКО ДИСТРИКТА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Члан 1
У Кривичном закону Брчко дистрикта Босне и Херцеговине ("Службени
гласник Брчко дистрикта БиХ" бројеви 10/03, 6/05) члан 2 мијења се и
гласи:
"Основни појмови
Члан 2
„(1) Кривично
законодавство
Брчко
дистрикта
сачињавају
кривичноправне одредбе садржане у овом закону и у другим законима
Брчко дистрикта.
(2) Територија Брчко дистрикта је сувоземна територија и водене
површине унутар његових граница, као и ваздуш ни простор над њима.
(3) Службено лице је изабрани или именовани функционер у органима
законодавне, извршне и судске власти Брчко дистрикта и у другим
државним и управним установама или службама које врше одређене
управне, стручне и друге послове у оквиру права и дужности власти која их
је основала; лице које стално или повремено врши службену дужност у
наведеним управним органима или установама; овлашћено лице у
привредном друштву или у другом правном лицу којем је законом или
другим прописом донесеним на основу закона повјерено вршење јавних
овлашћења, а које у оквиру тих овлашћења обавља одређену дужност; те
друго лице које уз накнаду или без накнаде обавља одређену службену
дужност на основу овлашћења из закона или другог прописа донесеног на
основу закона.
(4) Кад је као извршилац одређеног кривичног дјела означено службено
лице, лица из става 3 овог члана могу бити извршиоци тих дјела ако из
обиљежја појединог кривичног дјела или из појединог прописа не произлази
да извршилац може бити само неко од тих лица.
(5) Одговорно лице је лице у привредном друштву или у другом правном
лицу којем је с обзиром на његову функцију или на основу посебног

овлашћења повјерен одређени круг послова који се односе на примјену
закона или прописа донесених на основу закона, или општег акта
привредног друштва или другог правног лица у управљању и руковању
имовином, или се односе на руковођење производним или неким другим
привредним процесом или на надзор над њима. Одговорним лицем сматра
се и службено лице у смислу става 3 овог члана када су у питању радње
код којих је као извршилац означено одговорно лице, а нису прописане као
кривично дјело одредбама главе о кривичним дјелима против службене и
друге одговорне дужности, или одредбама о кривичним дјелима које изврши
службено лице прописаним у некој другој глави овог закона или другим
законом Брчко дистрикта.
(6) Кад је као починилац кривичних дјела означено службено или
одговорно лице, сва лица из ставова 3 и 5 овог члана могу бити изврш иоци
тих дјела, уколико из законских обиљежја појединог кривичног дјела не
произлази да извршилац може бити само неко од тих лица.
(7) Страно службено лице је члан законодавног, извршног, управног или
судског органа стране државе, јавни функционер међународне организације
и њених органа, судија или друго службено лице међународног суда на
служби у Брчко дистрикту, које ради за накнаду или без накнаде.
(8) Међународни службеник је цивилни
међународну организацију или агенцију.
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(9) Војно лице, у смислу овог закона, јесте професионално војно лице и
лице у резервном саставу, док су на служби у Оружаним снагама Босне и
Херцеговине, у складу са Законом о служби у Оружаним снагама Босне и
Херцеговине.
(10) Када је службено лице означено као лице против којег је извршено
кривично дјело, службено лице је, у смислу овог закона, осим лица
дефинисаних у ставу 3 овог члана, и војно лице из става 9 овог члана.
(11) Дијете је, у смислу овог закона, лице које није навршило четрнаест
(14) година живота.
(12) Малољетник је, у смислу овог закона, лице које није навршило
осамнаест (18) година живота.
(13) Правно лице је, у смислу овог закона, Босна и Херцеговина,
Федерација Босне и Херцеговине, Република Српска, Брчко Дистрикт Босне
и Херцеговине, кантон, град, општина, мјесна заједница, сваки
организациони облик привредног друштва и сви облици повезивања
привредних друштава, установа, институције за обављање кредитних и
других банкарских послова, за осигурање имовине и лица, као и друге
финансијске институције, фонд, политичке организације и удружења
грађана и други облици удруживања који могу стицати средства и користити
их на исти начин као и свака друга институција или орган који остварује и
користи средства и којем је законом признато својство правног лица.

(14) Привредно друштво је, у смислу овог закона, корпорација, предузеће,
фирма, партнерство и сваки организациони облик регистрован за
обављање привредне дјелатности.
(15)

Удружење је било који облик удруживања три или више лица.

(16)

Више лица је најмање два лица.

(17)

Скупина људи је најмање пет лица.

(18) Група људи је удружење од најмање три лица која су повезана ради
извршења кривичних дјела, при чему свако од њих даје свој удио у
извршењу кривичног дјела.
(19) Организована група је група људи формирана ради непосредног
извршења кривичног дјела, и која не мора имати формално дефинисане
улоге својих чланова, континуитет чланства или развијену структуру.
(20) Група за организовани криминал је група од три или више лица
која постоји у извјесном временском периоду и која дјелује споразумно с
циљем извршења једног или више кривичних дјела за која се по закону
може изрећи казна затвора преко три године или тежа казна, а ради
стицања материјалне користи.
(21) Терористичка група је организована група коју чине најмање три
лица, која је формирана и дјелује у одређеном временском периоду с
циљем извршења неког од кривичних дјела тероризма.
(22) Тајна Брчко дистрикта је податак или исправа која је законом, другим
прописом или општим актом надлежног тијела донесеним на основу закона,
одређена тајном Брчко дистрикта, чијим би откривањем наступиле штетне
посљедице за Брчко дистрикт.
(23) Исправа или докуменат је сваки предмет који је погодан или одређен
да служи као доказ за неку чињеницу која је од значаја за правне односе.
(24) Новац је метално или папирнато средство плаћања које је на основу
закона у оптицају у Босни и Херцеговини или у страној држави.
(25) Знаци
вриједност.
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(26) Покретна ствар је и свака произведена или сакупљена енергија за
давање свјетлости, топлоте или кретања, као и телефонски и други
импулси.
(27) Превозно средство је свако пловило, возило и летјелица, као и било
које друго средство које се може користити за превоз у сувоземном,
воденом или ваздушном саобраћају, без обзира на врсту погона.

(28) Сила је и примјена хипнозе или омамљујућих средстава с циљем да
се неко против своје воље доведе у несвјесно стање или онеспособи за
отпор.
(29) Опојна дрога је медицински лијек или опасна супстанца са
адиктивним и психотропним својствима, или супстанца која се лако може
претворити у такву супстанцу ако подлијеже контроли према међународној
конвенцији коју је Босна и Херцеговина ратификовала или супстанца коју је
надлежна институција Босне и Херцеговине, Брчко дистрикта или надлежна
институција ентитета прогласила опојном дрогом.
(30) Оружје и војна опрема су предмети и средства наведени у Закону о
производњи, увозу и извозу оружја и војне опреме.
(31) Радиоактивни материјал је нуклеарни материјал и остале
радиоактивне супстанце које садрже нуклиде који се спонтано распадају
(процес пропраћен емисијом једне или више врста јонизујућег зрачења, као
на примјер алфа, бета, неутронске честице и гама зраци) а које могу, због
својих радиолошких или фисилних својстава, узроковати смрт, озбиљне
тјелесне повреде или штету великих размјера по имовину или животну
средину.
(32) Нуклеарни материјал је плутонијум, осим оног с концентрацијом
изотопа која прелази 80% у плутонијуму-238 или уранијум-233; уранијум
обогаћен изотопом 235 или 233; уранијум који садржи мјешавину изотопа
као што се налази у природи, осим у облику руде или рудних остатака; или
било који материјал који садржи један или више горе- наведених, при чему
„уранијум обогаћен изотопима 235 или 233” значи уранијум који садржи
изотоп 235 или 233 или оба у таквом износу да омјер збира ових изотопа
према изотопу 238 буде већи од омјера изотопа 235 према изотопу 238 који
се јавља у природи.
(33) Нуклеарни уређај је сваки нуклеарни експлозивни уређај или сваки
уређај који распршује радиоактивни материјал или емитује зрачење које
може, због својих радиолошких својстава, проузроковати смрт, озбиљну
тјелесну повреду или штету великих размјера по имовину или животну
средину.
(34) Нуклеарни објекат је сваки нуклеарни реактор, укључујући реактор
монтиран на пловило, возило, летјелицу или свемирски објекат за примјену
као извор енергије како би се покретало такво пловило, возило, летјелица
или свемирски објекат или у било коју другу сврху, или свако постројење
или средство које се користи за производњу, складиштење, прераду или
транспорт радиоактивног материјала.
(35) Фиксна платформа је вјештачко острво, уређај или направа која је
стално причвршћена за морско дно у сврху истраживања или
искоришћавања природних богатстава или у друге привредне сврхе.
(36)

Експлозивна направа је:

а) експлозивно или запаљиво оружје или направа која је конструисана да
или може проузроковати смрт, тешку тјелесну повреду или знатну
материјалну штету; или
б) оружје или направа која је конструисана да или може проузроковати
смрт, тешку тјелесну повреду или штету великих размјера ослобађањем,
ширењем или дјеловањем отровних хемикалија, биолошких агенса или
отрова или сличних материја или радијацијом или радиоактивним
материјалом.
(37) Мржња представља побуду за извршење кривичног дјела, прописаног
овим законом, која је у цјелини или дјелимично заснована на разликама по
основу стварног или претпостављеног етничког или националног поријекла,
језика или писма, вјерских увјерења, расе, боје коже, пола, полне
оријентације, политичког или другог увјерења, социјалног поријекла,
друштвеног положаја, доби, здравственог статуса или других особина, или
због довођења у везу са лицима која имају неку од наведених различитих
особина.
(38)

Изражавање у једном граматичком роду, мушком или женском,
укључује оба рода физичких лица."
Члан 2

Иза члана 4 додаје се нови члан 4а, који гласи:
"Начело кривице
Члан 4а
„Нико не може бити кажњен нити се према њему могу изрећи друге
кривичноправне санкције ако није крив за извршено кривично дјело."
Члан 3
Члан 7 мијења се и гласи:
"Сврха кривичноправних санкција
Члан 7
„Сврха кривичноправних санкција је:
а) заштита друштва од извршења кривичних дјела превентивним утицајем
на друге да поштују правни систем и не изврше кривична дјела, те
спречавањем извршиоца да изврши кривична дјела као и подстицање
његовог преваспитања;
б)

заштита и сатисфакција жртве кривичног дјела."
Члан 4

У члану 8, ријечи: "у складу с међународним правом" замјењују се ријечима:
"у складу са законом и међународним правом".
Члан 5
У члану 12 став 4 брише се.
Члан 6
Члан 25 мијења се и гласи:
"Безначајно дјело
Члан 25
„Није кривично дјело оно дјело које, иако садржи обиљежја кривичног дјела
одређена законом, због природе и тежине дјела, или начина извршења
дјела, или незнатности или непостојања штетних посљедица, односно
прибављене имовинске користи и ниског степена кривице извршиоца,
представља безначајно дјело."
Члан 7
Иза члана 27 додаје се нови члан 27а, који гласи:
"Сила и пријетња
Члан 27а
„(1) Није кривично дјело оно дјело које је извршено под дејством
неодољиве силе.
(2) Починилац који је извршио кривично дјело под дејством одољиве силе
или пријетње може се блаже казнити.
(3) У случају из става 1 овог члана, извршиоцем кривичног дјела сматраће
се лице које је примијенило неодољиву силу."
Члан 8
Назив члана 31 мијења се и гласи: "Саизвршилаштво”.
Члан 9
У члану 32 иза става 2 додаје се нови став 3 који гласи:
"(3) Као подстрекавање на извршење кривичног дјела сматра се нарочито:
упућивање молбе, убјеђивање или наговарање, приказивање користи од
извршења кривичног дјела, давање или обећавање поклона, злоупотреба
односа подређености или зависности, довођење или одржавање лица у
стању стварне или правне заблуде."

Члан 10
У називу члана 34, ријечи: "кривичне одговорности" замјењују се ријечју
"кривице".
У ставу 1, ријечи: "кривично одговоран" замјењују се ријечју "крив".
У ставу 3, ријечи: "кривичну одговорност" замјењују се ријечју "кривицу".
Члан 11
Назив главе шесте мијења се и гласи: "VI – ГЛАВА ШЕСТА – КРИВИЦА".
Члан 12
Члан 35 мијења се и гласи:
"Садржај кривице
Члан 35
„(1) Кривица постоји ако је извршилац у вријеме извршења кривичног
дјела био урачунљив и при томе поступао са умишљајем.
(2) Кривица за кривично дјело постоји и ако је извршилац поступао из
нехата, ако то закон изричито предвиђа."
Члан 13
У члану 36 у ставу 3, ријечи: "Кривично је одговоран" замјењују се ријечима:
"Крив је", ријечи: "кривичну одговорност" замјењују се ријечју "кривицу", а
ријечи у загради: "(самоскривљена неурачунљивост)" бришу се.
Члан 14
Члан 39 мијења се и гласи:
"Стварна заблуда
Члан 39
„(1) Није крив извршилац који учини дјело у неотклоњивој стварној
заблуди.
(2) Стварна заблуда је неотклоњива ако извршилац у вријеме извршења
кривичног дјела није био свјестан неког његовог законом прописаног
обиљежја, или је погрешно сматрао да постоје околности према којима би,
да су оне стварно постојале, то дјело чиниле дозвољеним.

(3) Ако је извршилац био у стварној заблуди из нехата, постојаће кривично
дјело учињено из нехата, ако закон за то кривично дјело прописује
кажњавање и за нехат."
Члан 15
У члану 41 став 1 мијења се и гласи:
"Извршиоцу кривичног дјела који је крив могу се изрећи:
а)

казна затвора;

б)

казна дуготрајног затвора;

в)

новчана казна."
Члан 16

Иза члана 41 додаје се нови члан 41а, који гласи:
„Главна и споредна казна
Члан 41а
(1) Казна затвора може се изрећи само као главна казна.
(2) Новчана казна може се изрећи и као главна и као споредна казна.
(3) Ако су за једно кривично дјело прописане обје казне, само се једна може
изрећи као главна.
(4) За кривична дјела извршена из користољубља новчана казна као
споредна може се изрећи и кад није прописана законом, или кад је
законом прописано да ће се извршилац казнити казном затвора или
новчаном казном, а суд као главну казну изрекне казну затвора.“
Члан 17
У члану 42 у тачки б) иза ријечи "дјела" додају се ријечи: "и подстакне
његово преваспитање;".
Члан 18
Члан 43 мијења се и гласи:
"Казна затвора
Члан 43
(1) Казна затвора не може бити краћа од тридесет (30) дана ни дужа од
двадесет (20) година.

(2) Казна затвора изриче се на пуне године и мјесеце, а до шест мјесеци
и на пуне дане.
(3) Казна затвора из овог члана не може се изрећи малољетницима.
Малољетницима се може изрећи казна малољетничког затвора под
условима прописаним главом X (Правила о васпитним препорукама,
васпитним мјерама и о кажњавању малољетника) овог закона. Казна
малољетничког затвора је по својој сврси, природи, трајању и начину
извршења посебна казна лишења слободе.”
Члан 19
Иза члана 43 додају се нови чланови 43а и 43б који гласе:
“Замјена казне затвора
Члан 43а
„(1) Изречена казна затвора до једне године може се на захтјев осуђеног,
замијенити новчаном казном која се плаћа у једнократном износу у року до
тридесет (30) дана.
(2) Казна затвора замјењује се новчаном казном тако што се сваки дан
изречене казне затвора изједначава са једним дневним износом новчане
казне или са 100 КМ, ако се новчана казна утврђује у одређеном износу.
(3) Ако се новчана казна не плати у року из става 1 овог члана, суд ће
донијети одлуку о извршењу казне затвора. Ако се новчана казна плати
само дјелимично, извршиће се казна затвора сразмјерно износу који није
плаћен.
“Казна дуготрајног затвора
Члан 43б
(1) За најтеже облике тешких кривичних дјела извршених са умишљајем
може се прописати казна дуготрајног затвора у трајању од двадесет
једне (21) до четрдесет пет (45) година.
(2) Казна дуготрајног затвора никада се не може прописати као једина
главна казна за поједино кривично дјело.
(3) Казна дуготрајног затвора не може се изрећи извршиоцу који у вријеме
извршења кривичног дјела није навршио двадесет једну (21) годину
живота.
(4) Казна дуготрајног затвора изриче се само на пуне године.
(5) Ако је изречена казна дуготрајног затвора, амнестија и помиловање могу
се дати тек након издржаних три петине те казне.

Члан 20
У члану 44 у ставу 1, ријечи: "казну затвора од највише шест мјесеци"
замјењују се ријечима: "казну затвора до једне године".
У ставу 3, ријечи: "највише шездесет радних дана" замјењују се ријечима:
"највише деведесет (90) радних дана".
Члан 21
У члану 46 у ставу 1, ријечи: "од једне године или тежа казна" замјењују се
ријечима: "преко једне године или тежа казна".
Члан 22
У члану 47 у ставу 3, број "150" замјењује се бројем "500", а број "50.000"
замјењује се бројем "100.000".
У ставу 8, ријеч "двије" замјењује се ријечју "једне".
Члан 23
У члану 48 у ставу 2, ријечи: "може у цијелости или дјелимично наплатити"
замјењују се ријечју "плати".
У ставу 3, број "50" замјењује се бројем "100", а ријечи: "али затвор у том
случају не може бити дужи од једне године", замјењују се ријечима: "с тим
да не може прекорачити прописану казну за то дјело".
Члан 24
У члану 49 у ставу 1, ријечи: "кривичне одговорности" замјењују се ријечју
"кривице".
Став 2 мијења се и гласи:
„(2) Околност која је обиљежје кривичног дјела не може се узети у обзир и
као отежавајућа околност, односно олакшавајућа околност, изузев ако
прелази мјеру која је потребна за постојање кривичног дјела или одређеног
облика кривичног дјела или ако постоје двије или више оваквих околности, а
само једна је довољна за постојање тежег, односно лакшег облика
кривичног дјела. У случајевима кад је кривично дјело извршено из мржње
како је прописано у члану 2 ставу 37 овог закона суд ће то узети у обзир као
отежавајућу околност и одмјерити већу казну осим ако Закон не прописује
теже кажњавање за квалификовани облик кривичног дјела.“
Досадашњи ставови 2 и 3 постају ставови 3 и 4.
Члан 25

У члану 50 тачки б), ријеч "и" брише се.
Члан 26
У члану 51 у ставу 1 у тачки е) број "150" замјењује се бројем "500".
Члан 27
У члану 54 став 1 мијења се и гласи:
"(1) Ако је извршилац једном радњом или с више радњи извршио више
кривичних дјела за која му се истовремено суди, суд ће прво утврдити казне
за свако од тих кривичних дјела, па ће за сва кривична дјела изрећи
јединствену казну дуготрајног затвора, јединствену казну затвора или
јединствену новчану казну."
У ставу 2 тачка а) мијења се и гласи:
"а) ако је за кривична дјела у стицају суд утврдио казне дуготрајног затвора
или дуготрајног затвора и затвора, јединствена казна дуготрајног затвора
мора бити већа од сваке поједине утврђене казне, али не смије прећи
четрдесет пет (45) година;".
Иза тачке б) додаје се нова тачка в), која гласи:
"в) ако је за два или више кривичних дјела почињених у стицају утврдио
казне затвора у трајању дужем од десет година, суд може изрећи
јединствену казну дуготрајног затвора која не смије достићи збир
појединачних казни затвора;".
Досадашње тачке в) и г) постају тачке г) и д).
Члан 28
У члану 56 став 3 брише се.
Члан 29
У члану 57 у ставу 3, број "50" замјењује се бројем "100".
Члан 30
У члану 61 у ставу 2, ријечи: "кривичне одговорности" замјењују се ријечју
"кривице".
Члан 31
У члану 62 став 2 брише се.

Досадашњи ставови 3, 4, 5 постају ставови 2, 3, 4.

Члан 32
У члану 74 у ставу 1 ријечи: "у стању битно смањене урачунљивости,
односно смањене урачунљивости" замјењују се ријечима: "у стању битно
смањене или смањене урачунљивости".
Став 4 брише се.
Члан 33
У члану 75 став 3 брише се.
Члан 34
У члану 76 у ставу 1, ријечи: "кривично дјело везано за имовину која му је
била повјерена или којој је имао приступ захваљујући свом позиву,
дјелатности или дужности" замјењују се ријечима: "кривично дјело везано уз
свој позив, дјелатност или дужност", а ријечи: "ново кривично дјело
злоупотребом свог позива, дјелатности или дужности везано за имовину
која му је повјерена или којој има приступ" замјењују се ријечима: "ново
кривично дјело везано уз свој позив, дјелатност или дужност."
Члан 35
У члану 78 у ставу 1, ријеч "пријеко" брише се.
Став 3 мијења се и гласи:
"(3) Законом се може прописати обавезно одузимање предмета."
Члан 36
У члану 99, ријечи: "кривично одговоран" бришу се, а ријечи: "високог
степена кривичне одговорности" замјењују се ријечима: "степена кривице".
Члан 37
У члану 114 став 3 брише се.
Члан 38
Иза члана 114 додаје се нови члан 114а, који гласи:
"Проширено одузимање имовинске користи прибављене кривичним
дјелом

Члан 114а
„Када се кривични поступак води за кривична дјела из глава XVIII, XXII,
XXIII, XXIX и XXXI овог закона, суд може одлуком из члана 114 става 2
одузети и ону имовинску корист за коју тужилац пружи довољно доказа да
се оправдано вјерује да је таква имовинска корист прибављена извршењем
ових кривичних дјела, а починилац није пружио доказе да је корист
прибављена законито."
Члан 39
У члану 118 у ставу 1 иза тачке б) додаје се нова тачка в), која гласи:
"в) одузимање дозвола или одобрења која се издају одлуком органа
власти или статуса који се признаје одлуком органа власти;".
Досадашња тачка в) постаје тачка г).
У ставу 2 тачка в) мијења се и гласи:
"в) забрана стицања дозвола или одобрења која се издају одлуком органа
власти или статуса који се признаје одлуком органа власти.".
Члан 40
Члан 125 мијења се и гласи:
"Брисање осуде
Члан 125
„(1) Под условом да починилац кривичног дјела није поново осуђен због
новог кривичног дјела, осуда се брише по сили закона када протекну
сљедећи рокови:
а) осуда којом је починилац ослобођен казне брише се из казнене
евиденције ако осуђени у року од једне године од дана правоснажности
пресуде не изврши ново кривично дјело;
б) условна осуда брише се из казнене евиденције по истеку рока од једне
године од дана престанка времена провјеравања, ако за то вријеме осуђени
не изврши ново кривично дјело;
в) осуда на новчану казну и на казну затвора до једне године брише се из
казнене евиденције по протеку рока од три године од дана извршене,
застарјеле или опроштене казне, ако за то вријеме осуђени не изврши ново
кривично дјело;

г) осуда на казну затвора преко једне до три године брише се из казнене
евиденције по протеку рока од пет година од дана извршене, застарјеле или
опроштене казне, ако за то вријеме осуђени не изврши ново кривично
дјело;
д) осуда на казну затвора преко три до пет година брише се из казнене
евиденције по протеку рока од десет година од дана извршене, застарјеле
или опроштене казне, ако за то вријеме осуђени не изврши ново кривично
дјело;
ђ) осуда на казну затвора преко пет до десет година брише се из казнене
евиденције по протеку рока од петнаест (15) година од дана извршене,
застарјеле или опроштене казне, ако за то вријеме осуђени не изврши ново
кривично дјело.
(2) Суд може, на молбу осуђеног, одредити да се из казнене евиденције
брише осуда на казну затвора преко десет година, ако је протекао рок од
двадесет (20) година од дана издржане, застарјеле или опроштене казне, а
у том времену осуђени није извршио ново кривично дјело.
(3) Приликом одлучивања о брисању осуде, суд ће водити рачуна о
владању осуђеног послије издржане казне, о природи кривичног дјела и о
другим околностима које могу бити од значаја за оцјену оправданости
брисања осуде.
(4)

Осуда на казну дуготрајног затвора се не брише.

(5) Осуда се не може брисати из казнене евиденције док траје кривични
поступак због новог кривичног дјела.
(6) Осуда се не може брисати из казнене евиденције док траје примјена
мјера безбједности нити док одузимање имовинске користи прибављене
кривичним дјелом није потпуно извршено.
(7) Брисањем осуде из казнене евиденције под условима из ставова од 1
до 3 овог члана извршилац кривичног дјела сматра се неосуђиваним."
Члан 41
Иза члана 125 додаје се нови члан 125а, који гласи:
"Подаци из казнене евиденције
Члан 125а
„(1)

Подаци из казнене евиденције нису јавни подаци.

(2) Грађанин има право да тражи и добије податке из казнене евиденције
о себи ако су му ти подаци потребни за остваривање права или интереса.
(3) Замјена изречене новчане казне радом за опште добро на слободи или
казном затвора, као и замјена изречене казне затвора радом за опште
добро на слободи или новчаном казном, уписују се у казнену евиденцију."
Члан 42
У називу члана 127 ријеч "кривичном" брише се.
У ставу 3, ријечи: “из члана 13 овог закона” замјењују се ријечима: “из
члана 11 овог закона”, док се текст у загради овог става (назив члана 13)
брише.
Члан 43
У члану 129 у ставу 1, ријечи: "није кривично одговоран" замјењују се
ријечима: "није крив".
У ставу 2, ријечи: "кривичну одговорност" замјењују се ријечју "кривицу".
Члан 44
У члану 130 у ставу 1, ријеч "кривично" испред ријечи "одговорна" брише
се.
У ставу 2 и ставу 3 ријеч "кривична" испред ријечи "одговорност" брише се.
Члан 45
У називу члана 132 ријеч "кривично" и у тексту члана ријеч "кривично"
испред ријечи "одговорна" бришу се.
Члан 46
У члану 133 у ставу 2, ријеч "кривично" испред ријечи "одговорна" брише
се.

Члан 47
У члану 136 иза става 2 додаје се нови став 3, који гласи:
"(3) Ако се новчана казна не плати у року који је утврђен пресудом, без
одгађања ће се спровести поступак принудне наплате."
Члан 48

У члану 141 у тачки б) ријеч "привредне" брише се.
Члан 49
У члану 142 ставу 1, ријечи: "или за привреду" замјењују се ријечима: "или
да се заштите или подстичу друштвене вриједности."
Члан 50
У наслову члана 143, ријеч "привредне" брише се.
У ставу 1 ријеч “привредне” брише се, а ријечи: "или другим привредним
послом" замјењују се ријечима: "или другим послом, односно
дјелатностима".
У ставу 2 ријеч “привредном” брише се, а ријечи: "штетно за привредно или
финансијско пословање других правних лица" замјењују се ријечима:
"штетно за привредно или финансијско пословање других лица".
Члан 51
У називу члана 146 и у ставу 1, ријеч "кривичног" брише се.
У ставу 3 тачки б), ријеч "привредне" брише се.
Члан 52
У члану 147, ријеч "кривично" брише се.
Члан 53
Изазивање националне, расне и вјерске мржње и нетрпељивости
У члану 160 став 1 мијења се и гласи:
„(1) Ко изазива или распаљ ује националну, расну или вјерску мржњу,
раздор или нетрпељивост међу конститутивним народима и осталима
који живе у Брчко дистрикту, казниће се казном затвора од једне до
пет година.“
Иза става 3 додаје се нови став 4, који гласи:
„(4) Материјали и предмети који носе поруке из става 1 овог члана као
и средства за њихову израду, умножавање или растурање одузеће се.“
Члан 54
Убиство

У члану 163 ставу 2, тачка 3, мијења се и гласи:
„3) ко другог усмрти из мржње;“.
Члан 55
Тешка тјелесна повреда
У члану 169, став 4, мијења се и гласи:
„(4) Казном из става 3 овог члана казниће се ко кривично дјело из
става 1 овог члана почини из мржње.“
Члан 56
Иза члана 190 додаје се нови члан 190а, који гласи.
"Незаконито ускраћивање идентификационих док умената
Члан 190а
"Ко с циљем ограничавања слободе кретања или испољавања власти над
другим лицем незаконито ускрати другоме његову личну или путну исправу
казниће се казном затвора од шест мјесеци до пет година."
Члан 57
Силовање
У члану 200, став 4, мијења се и гласи:
„(4) Казном из става 2 овог члана казниће се ко кривично дјело из става 1
овог члана изврши из мржње.“
Члан 58
У називу члана 233 ријечи “Посједовање и” бришу се.
У члану 233, став 3 брише се.
Став 4 постаје став 3.
Члан 59
Иза члана 267 додаје се нови члан 267а, који гласи:
"Неплаћање пореза

Члан 267а
„(1) Ко преносом или отуђењем имовине, гашењем привредног субјекта
или на други начин онемогући наплату пријављеног пореза прописаног
пореским законодавством Брчко дистрикта, а износ обавезе чије се
плаћање избјегава прелази 50.000 КМ, казниће се новчаном казном или
казном затвора до три године.
(2) Ко изврши дјело из става 1 овог члана, а износ пореза чије се плаћање
избјегава прелази 100.0000 КМ, казниће се казном затвора од једне до
десет година.
(3) Ко изврши дјело из става 1 овог члана, а износ пореза чије се плаћање
избјегава прелази 200.000 КМ, казниће се казном затвора најмање три
године.
(4) Ако починилац плати обавезе из ставова 1, 2 и 3 овог члана, може се
ослободити казне."
Члан 60
Тешка крађа
У члану 281 ставу 1 иза тачке 4 додаје се нова тачка 5, која гласи:
„5) из мржње.“

Члан 61
Разбојничка крађа
У члану 282, став 2 мијења се и гласи:
„(2) Ако је кривичним дјелом из става 1 овога члана неко лице с намјером
тешко тјелесно озлијеђено, или ако је извршено из мржње, или је то
кривично дјело извршено у саставу групе људи, или ако је употријебљено
оружје или опасно оруђе, извршилац ће се казнити казном затвора најмање
пет година.“
Члан 62
Разбојништво
У члану 283, став 2 мијења се и гласи:

„(2) Ако је кривичним дјелом из става 1 овога члана неко лице с намјером
тешко тјелесно озлијеђено, или ако је учињено из мржње, или ако је то
кривично дјело извршено у саставу групе људи, или ако је употријебљено
оружје или опасно оруђе, починилац ће се казнити казном затвора најмање
пет година.“
Члан 63
Оштећење туђе ствари
У члану 287, став 3 мијења се и гласи:
„(3) Ко кривично дјело из ставова 1 и 2 овог члана изврши из мржње,
казниће се казном затвора од шест мјесеци до пет година.“
Члан 64
У члану 317 ставу 1, иза ријечи "пуцањем из ватреног оружја" додају се
ријечи "или другом општеопасном радњом или општеопасним средством".
Члан 65
Тешка кривична дјела против опште безбједности људи и имовине
У члану 322, став 1 мијења се и гласи:
„(1) Ако је кривичним дјелом из члана 317 (Изазивање опште опасности)
ставови од 1 до 3, члана 318 (Уништење или оштећење важних привредних
објеката или јавних направа) ставови 1 и 2, члана 319 (Оштећење
заштитних направа на раду) ставови 1 и 2 и члана 320 (Непрописно и
неправилно извођење грађевинских радова) став 1 овога закона неко лице
тешко тјелесно повријеђено или је проузрокована имовинска штета великих
размјера или су та кривична дјела почињена из мржње, извршилац ће се
казнити казном затвора од једне до десет година.“
Члан 66
У члану 336
криминал".

назив кривичног дјела се мијења и гласи "Организовани

У ставу 1, ријечи: "као припадник злочиначке организације" мијењају се
ријечима: "као припадник групе за организовани криминал".
У ставу 2 ријечи: "као припадник злочиначке организације" мијењају се
ријечима: "као припадник групе за организовани криминал".
У ставу 3 ријечи: "злочиначком организацијом" мијењају се ријечима:
"групом за организовани криминал".

У ставу 4 ријечи: "злочиначке организације" мијењају се ријечима: "групе за
организовани криминал".
У ставу 5 ријечи: "припадник злочиначке организације" мијењају се
ријечима: „припадник групе за организовани криминал".
Члан 67
У члану 352 ставу 2, ријечи "увријеђена’’ бришу се, а ријечи: "до три године"
замјењују ријечима: "до пет година."
Члан 68
Члан 356 мијења се и гласи:
"(1) Ко тешким вријеђањем или грубим злостављањем, вршењем насиља
или на други начин угрожава безбједност другог и тиме проузрокује знатно
узнемирење и страх код грађана, или у већој мјери ремећење јавног реда и
мира, казниће се новчаном казном или затвором до двије године.
(2) Ако је дјело из става 1 овог члана извршено од стране два или више
лица, или је дошло до тежег понижавања или злостављања већег броја
лица, или је извршилац неком лицу нанио тјелесну повреду, учинилац ће се
казнити казном затвора од три мјесеца до три године."
Члан 69
Члан 378 мијења се и гласи:
"Проневјера
Члан 378
„(1) Ко противправно присвоји новац, вриједносне хартије или друге
покретне ствари које су му повјерене у служби или уопште на раду у
институцијама Брчко дистрикта БиХ или правном лицу, казниће се казном
затвора од шест мјесеци до пет година.
(2) Ако вриједност проневјерених ствари из става 1 овог члана не прелази
износ од 500 КМ, а извршилац је поступао с циљем да прибави малу
вриједност, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.
(3) Ако је дјелом из става 1 овог члана прибављена имовинска корист у
износу који прелази износ од 10.000 КМ извршилац ће се казнити казном
затвора од једне до осам година, а ако тај износ прелази 50.000 КМ, казниће
се затвором од двије године до десет година."
Члан 70

Члан 380 мијења се и гласи:
"Послуга
Члан 380
„(1) Ко се неовлашћено послужи новцем, вриједносним хартијама или
другим покретним стварима које су му повјерене у служби или уопште на
раду у институцијама Брчко дистрикта или правном лицу, или ове ствари
другоме неовлаштено да на послугу, казниће се новчаном казном или
затвором до три године."
Члан 71
Задужује се Законодавна комисија Скупштине Брчко дистрикта БиХ да
утврди пречишћени текст Кривичног закона Брчко дистрикта БиХ, у року
од шездесет (60) дана од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 72
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Брчко дистрикта БиХ.
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