
(“Службени гласник Републике Срспке“ бр. 70/06) 
 
 
На основу тачке 2. Амандмана XL. На Устав Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске”, број 28/94), доносим 
 
 

УКАЗ 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНИ КРИВИЧНОГ ЗАКОНА РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ 
 
 
Проглашавам Закон о допуни Кривичног закона Републике Српске, који је Народна 
скупштина Републике Српске усвојила на Тридесет седмој сједници, одржаној 4. јула 2006. 
године – а Вијеће народа 17. јула 2006. године потврдило да усвојеним Законом о допуни 
Кривичног закона Републике Српске није угрожен витални национални интерес 
конститутивних народа у Републици Српској. 
 
 

Број: 01-020-398/06 
18. јула 2006. године 

Бања Лука 
 

Предсједник 
Републике, 

Драган Чавић, с.р. 

 
ЗАКОН О ДОПУНИ КРИВИЧНОГ ЗАКОНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 
 

Члан 1. 

У Кривичном закону Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
49/03, 108/04 и 37/06), послије члана 383. додаје се нови члан 383а. који гласи:  

“Члан 383а. 
Организовани криминал 

(1) Ко учини кривично дјело прописано Кривичним законом Републике Српске, као 
припадник злочиначког удружења, ако за поједино кривично дјело није предвиђена тежа 
казна,  

казниће се затвором најмање три године. 

(2) Ко као припадник злочиначког удружења учини кривично дјело прописано Кривичним 
законом Републике Српске, за које се може изрећи казна затвора три године или тежа казна, 
ако за поједино дјело није прописана тежа казна,  

казниће се затвором најмање пет година. 

(3) Ко организује или било како руководи злочиначким удружењем које заједничким 
дјеловањем учини или покуша кривично дјело прописано Кривичним законом Републике 
Српске,  

казниће се затвором најмање десет година или дуготрајним затвором. 



(4) Ко постане члан злочиначког удружења које заједничким дјеловањем учини или покуша 
кривично дјело прописано Кривичним законом Републике Српске, ако за поједино кривично 
дјело није прописана тежа казна,  

казниће се затвором најмање једну годину. 

(5) Припадник злочиначког удружења из ст. 1. до 4. овог члана, који открије злочиначко 
удружење, може се ослободити казне.”. 

Члан 2. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику 
Републике Српске”. 
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Бања Лука 

Предсједник Народне скупштине, 
Мр Игор Радојичић, с.р. 

 


