Utorak, 27. 7. 2021.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine i brojne izjave
međunarodne podrške radu tih institucija;
Svjesni činjenice da pomirenja ne može biti bez priznanja
zločina i odgovornosti, te da govor mržnje, veličanje ratnih
zločinaca i revizionizam ili otvoreno negiranje genocida, zločinȃ
protiv čovječnosti i ratnih zločina utvrđenih pravomoćnim
sudskim odlukama ugrožavaju vladavinu prava i predstavljaju
izravnu prepreku miru, pomirenju i izgradnji povjerenja i na kraju
ugrožavaju izglede za sigurnu, mirnu budućnost Bosne i
Hercegovine;
Duboko zabrinuti zbog toga što istaknuti pojedinci i javne
vlasti u Bosni i Hercegovini i dalje poriču da su akti genocida,
zločini protiv čovječnosti i ratni zločini bili počinjeni tokom
oružanog sukoba, što pojedinci i organi vlasti javno dovode u
pitanje legitimitet presuda koje su donijeli Međunarodni kazneni
sud za bivšu Jugoslaviju i Sud Bosne i Hercegovine i da pojedinci
i organi vlasti slave ili veličaju osuđene ratne zločince;
Uvjereni da prethodno opisano ponašanje stvara znatne
poteškoće za civilnu provedbu Općeg okvirnog sporazuma za mir;
i
Konstatirajući da su sve zakonodavne inicijative pokrenute
pred Parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine za
rješavanje ovog pitanja blokirane.
Iz prethodno utvrđenih razloga Visoki predstavnik ovim
donosi sljedeću

ODLUKU

KOJOM SE DONOSI ZAKON O DOPUNI 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 I 35/18)
1. Zakon koji slijedi i koji čini sastavni dio ove Odluke stupa
na snagu kako je predviđeno u članku 2. tog Zakona, na
privremenoj osnovi sve dok ga Parlamentarna skupština
Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i
dopuna i bez dodatnih uvjeta.
2. Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje na
službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika i
u "Službenom glasniku BiH".
Broj 26/21
Visoki predstavnik
22. srpnja 2021. godine
Dr. Valentin Inzko
Sarajevo

ZAKON

O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA
BOSNE I HERCEGOVINE
Članak 1.
(Dopuna članka 145a)
(1) U Kaznenom zakonu 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 i 35/18), u
članku 145a, iza stavka (1), dodaju se novi stavci (2) do (6),
koji glase:
"(2) Tko javno podstrekne na nasilje ili mržnju usmjerenu protiv
skupine osoba ili člana skupine određene s obzirom na rasu,
boju kože, vjeroispovijest, porijeklo ili nacionalnu ili etničku
pripadnost, ako takvo ponašanje ne predstavlja kazneno
djelo iz stavka (1) ovog člana,
kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.
(3) Tko javno odobri, porekne, grubo umanji ili pokuša
opravdati zločin genocida, zločin protiv čovječnosti ili ratni
zločin utvrđen pravomoćnom presudom u skladu s Poveljom
Međunarodnog vojnog suda pridruženom uz Londonski
sporazum od 8. kolovoza 1945. ili Međunarodnog kaznenog
suda za bivšu Jugoslaviju ili Međunarodnog kaznenog suda
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ili suda u Bosni i Hercegovini, a usmjereno je protiv skupine
osoba ili člana skupine određene s obzirom na rasu, boju
kože, vjeroispovijest, porijeklo ili nacionalnu ili etničku
pripadnost, i to na način koji bi mogao potaknuti na nasilje
ili mržnju usmjerenu protiv takve skupine osoba ili člana
takve skupine,
kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
(4) Tko kazneno djelo iz stavka (1) do (3) ovog članka izvrši
tako da javnosti učini dostupnim ili joj distribuira letke, slike
ili druge materijale,
kaznit će se kaznom zatvora od najmanje jedne godine.
(5) Ako je kazneno djelo iz stavka (1) do (3) ovog članka
počinjeno na način kojim se može poremetiti javni red i mir
ili je prijeteće, zlostavljajuće ili uvredljivo,
počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od najmanje tri
godine.
(6) Tko dodijeli priznanje, nagradu, spomenicu, bilo kakav
podsjetnik ili bilo kakvu privilegiju ili slično osobi osuđenoj
pravomoćnom presudom za genocid, zločin protiv
čovječnosti ili ratni zločin, ili imenuje javni objekt kao što je
ulica, trg, park, most, institucija, ustanova, općina ili grad,
naselje i naseljeno mjesto, ili slično, ili registrira naziv po ili
prema osobi osuđenoj pravomoćnom presudom za genocid,
zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin, ili bilo na koji način
veliča osobu osuđenu pravomoćnom presudom za genocid,
zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin,
kaznit će se kaznom zatvora od najmanje tri godine."
(2) Stavak (2), koji postaje stavak (7), mijenja se i glasi:
"(7) Počinitelj kaznenog djela iz stavka (1) do (4) ovog članka
koji je dužnosnik ili odgovorna osoba ili zaposlenik u
instituciji vlasti ili bilo kojem organu koji se financira putem
javnog proračuna,
kaznit će se kaznom zatvora od najmanje tri godine."
Članak 2.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Zakon stupa na snagu osam dana od dana objave na
službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika ili
jedan dan od dana objave u "Službenom glasniku BiH", koji god
od tih dana nastupi ranije.
Користећи се овлаштењима која су ми дата чланом V
Анекса 10 (Споразум о цивилној имплементацији Мировног
уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и
Херцеговини, према којем је Високи представник коначни
ауторитет у земљи у погледу тумачења поменутог Споразума
о цивилној имплементацији Мировног уговора; и посебно
узевши у обзир члан II.1.(д) горе наведеног Споразума, према
којем Високи представник "пружа помоћ, када то оцијени
неопходним, у изналажењу рјешења за све проблеме који се
појаве у вези са цивилном имплементацијом";
Позивајући се на став XI.2 Закључака Савјета за
имплементацију мира који се састао у Бону 9. и 10. децембра
1997. године, у којем је Савјет за имплементацију мира
поздравио намјеру Високог представника да искористи свој
коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења Споразума о
цивилној имплементацији Мировног уговора како би помогао
у изналажењу рјешења за проблеме, како је претходно
речено, "доношењем обавезујућих одлука, када то буде
сматрао неопходним," у вези са одређеним питањима,
укључујући (у складу са тачком (ц) овог става) и "мјере у
сврху осигурања имплементације Мировног споразума на
читавој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета";
Подсјећајући такође да је Савјет безбједности
Уједињених народа у више наврата потврдио својим
резолуцијама донесеним на основу поглавља VII Повеље
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Уједињених народа да улога Високог представника као
коначног ауторитета у земљи у погледу имплементације
Анекса 10. Дејтонског мировног споразума укључује
"овлаштење за доношење обавезујућих одлука када оцијени
да је то неопходно о питањима која је Савјет за
имплементацију мира разматрао у Бону 9. и 10. децембра
1997. године";
Имајући у виду изјаву Управног одбора Савјета за
имплементацију мира донесену у јуну 2015. године, у којој је
овај одбор потврдио да се геноцид у Сребреници, ратни
злочини и злочини против човјечности почињени у току
сукоба у Босни и Херцеговини не смију заборавити или
порицати;
Напомињући да се у преамбули Устава Босне и
Херцеговине, која чини саставни дио Општег оквирног
споразума за мир, изражава одлучност "да се осигура пуно
поштивање међународног хуманитарног права;"
Присјећајући се да је Савјет безбједности Уједињених
народа у Резолуцији 808 (1993), којом је успостављен
Међународни кривични суд за бившу Југославију, исказао
своју увјереност да је потребно успоставити посебан суд за
процесуирање лица која су починила масовна убиства и
"етничко чишћење" те да ће таква процесуирања допринијети
обнови и одржавању мира;
Позивајући се на правоснажне пресуде Међународног
кривичног суда за бившу Југославију, правоснажне пресуде
Одјела за ратне злочине Суда Босне и Херцеговине и бројне
изјаве међународне подршке раду тих институција;
Свјесни чињенице да помирења не може бити без
признања злочина и одговорности, те да говор мржње,
величање ратних злочинаца и ревизионизам или отворено
негирање геноцида, злочинȃ против човјечности и ратних
злочина утврђених правоснажним судским одлукама
угрожавају владавину права и представљају директну
препреку миру, помирењу и изградњи повјерења и на крају
угрожавају изгледе за сигурну, мирну будућност Босне и
Херцеговине;
Дубоко забринути због тога што истакнути појединци и
јавне власти у Босни и Херцеговини и даље поричу да су акти
геноцида, злочини против човјечности и ратни злочини били
почињени током оружаног сукоба, што појединци и органи
власти јавно доводе у питање легитимитет пресуда које су
донијели Међународни кривични суд за бившу Југославију и
Суд Босне и Херцеговине и да појединци и органи власти
славе или величају осуђене ратне злочинце;
Увјерени да претходно описано понашање ствара знатне
потешкоће за цивилну имплементацију Општег оквирног
споразума за мир; и
Констатујући да су све законодавне иницијативе
покренуте пред Парламентарном скупштином Босне и
Херцеговине за рјешавање овог питања блокиране.
Из претходно утврђених разлога Високи представник
овим доноси сљедећу

ОДЛУКУ

КОЈОМ СЕ ДОНОСИ ЗАКОН О ДОПУНИ
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
И 35/18)
1. Закон који слиједи и који чини саставни дио ове Одлуке
ступа на снагу како је предвиђено у члану 2. тог Закона,
на привременом основу све док га Парламентарна
скупштина Босне и Херцеговине не усвоји у истом
облику, без измјена и допуна и без додатних услова.

2.

Utorak, 27. 7. 2021.

Ова Одлука ступа на снагу одмах и одмах се објављује
на службеној интернетској страници Уреда високог
представника и у "Службеном гласнику БиХ".
Број 26/21
Високи представник
22. јула 2021. године
Др. Валентин Инцко
Сарајево

ЗАКОН

О ДОПУНИ КРИВИЧНОГ ЗАКОНА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Члан 1.
(Допуна члана 145а)
(1) У Кривичном закону 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 и 35/18), у
члану 145а, иза става (1), додају се нови ставови (2) до
(6), који гласе:
"(2) Ко јавно подстрекне на насиље или мржњу усмјерену
против групе особа или члана групе одређене с обзиром
на расу, боју коже, вјероисповијест, поријекло или
националну или етничку припадност, ако такво
понашање не представља кривично дјело из става (1)
овог члана,
казниће се казном затвора од три мјесеца до три године.
(3) Ко јавно одобри, порекне, грубо умањи или покуша
оправдати злочин геноцида, злочин против човјечности
или ратни злочин утврђен правоснажном пресудом у
складу с Повељом Међународног војног суда
придруженом уз Лондонски споразум од 8. августа
1945. или Међународног кривичног суда за бившу
Југославију или Међународног кривичног суда или суда
у Босни и Херцеговини, а усмјерено је против групе
лица или члана групе одређене с обзиром на расу, боју
коже, вјероисповијест, поријекло или националну или
етничку припадност, и то на начин који би могао
потакнути на насиље или мржњу усмјерену против
такве групе лица или члана такве групе,
казниће се казном затвора од шест мјесеци до пет
година.
(4) Ко кривично дјело из става (1) до (3) овог члана изврши
тако да јавности учини доступним или јој дистрибуира
летке, слике или друге материјале,
казниће се казном затвора од најмање једне године.
(5) Ако је кривично дјело из става (1) до (3) овог члана
почињено на начин којим се може пореметити јавни ред
и мир или је пријетеће, злостављајуће или увредљиво,
починилац ће се казнити казном затвора од најмање три
године.
(6) Ко додiјели признање, награду, споменицу, било какав
подсјетник или било какву привилегију или слично лицу
осуђеном правоснажном пресудом за геноцид, злочин
против човјечности или ратни злочин, или именује јавни
објекат као што је улица, трг, парк, мост, институција,
установа, општина или град, насеље и насељено мјесто,
или слично, или региструје назив по или према лицу
осуђеном правоснажном пресудом за геноцид, злочин
против човјечности или ратни злочин, или на било који
начин велича лице осуђено правоснажном пресудом за
геноцид, злочин против човјечности или ратни злочин,
казниће се казном затвора од најмање три године."
(2) Став (2), који постаје став (7), мијења се и гласи:
"(7) Починилац кривичног дјела из става (1) до (4) овог
члана који је дужносник или одговорно лице или
запосленик у институцији власти или било којем органу
који се финансира путем јавног буџета,
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казниће се казном затвора од најмање три године."
Члан 2.
(Ступање на снагу)
Овај Закон ступа на снагу осам дана од дана
објављивања на службеној интернетској страници Уреда
високог представника или један дан од дана објављивања у
"Служебном гласнику БиХ", који год од тих дана наступи
раније.

VIJEĆE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
693

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 4. Odluke o formiranju Vijeća
za djecu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 4/13 i
66/19), na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice
Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na
39. sjednici održanoj 11. juna 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA/ICA VIJEĆA ZA DJECU
BOSNE I HERCEGOVINE
Član 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom imenuju se članovi/ice Vijeća za djecu
Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće za djecu).
Član 2.
(Sastav)
U sastav Vijeća za djecu imenuje se delegiranih osam (8)
članova/ica iz reda državnih službenika navedenih institucija, dva
(2) člana/ice iz reda nevladinih organizacija i tri (3) člana/ice iz
reda akademske zajednice na period od četiri (4) godine, i to:
a) Saliha Đuderija, Ministarstvo za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine - predsjednica Vijeća
za djecu,
b) Irena Penc Puzić, Ministarstvo za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine - članica,
c) Daria Duilović, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i
Hercegovine - članica,
d) Stanislava Tanić, Ministarstvo sigurnosti Bosne i
Hercegovine - članica,
e) Nikola Sladoje, Ministarstvo pravde Bosne i
Hercegovine - član,
f)
Alma Tuzlić, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i
Hercegovine - članica,
g) Hašima Ćurak, Agencija za predškolsko, osnovno i
srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine - članica,
h) Joško Mandić, Agencija za ravnopravnost spolova
Bosne i Hercegovine - član,
i)
Mirsada Bajramović, Mreža NVO "Snažniji glas za
djecu" - članica,
j)
Aleksandra Štrbac, Mreža NVO "Snažniji glas za
djecu" - članica,
k) doc. dr. Emir Vajzović, Univerzitet u Sarajevu - član,
l)
prof. dr. Aleksandra Vuković, Univerzitet u Banjoj
Luci - članica,
m) dr. sc. Sandra Bjelan - Guska, Univerzitet u Sarajevu članica.
Član 3.
(Predsjedavanje)
(1) Sjednicama Vijeća za djecu predsjedava predsjednica.
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(2)

Na prvoj sjednici Vijeća za djecu biraju se dva zamjenika
predsjednice. Predsjednica i njena dva zamjenika ne mogu
pripadati istom konstitutivnom narodu.
Član 4.
(Poslovnik)
(1) Vijeće za djecu donosi Poslovnik o radu u roku od trideset
(30) dana od dana konstituiranja.
(2) Poslovnikom o radu regulisat će se prava, obaveze i način
rada Vijeća za djecu.
Član 5.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
VM broj 131/21
Predsjedavajući
11. juna 2021. godine
Vijeća ministara BiH
Sarajevo
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Temeljem članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i članka 4. Odluke o formiranju
Vijeća za djecu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.
4/13 i 66/19), na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine, na 39. sjednici održanoj 11. lipnja 2021. godine,
donijelo je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA/ICA VIJEĆA ZA DJECU
BOSNE I HERCEGOVINE
Članak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom imenuju se članovi/ice Vijeća za djecu
Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće za djecu).
Članak 2.
(Sastav)
U sastav Vijeća za djecu imenuje se delegiranih osam (8)
članova/ica iz reda državnih službenika navedenih institucija, dva
(2) člana/ice iz reda nevladinih organizacija i tri (3) člana/ice iz
reda akademske zajednice na period od četiri (4) godine, i to:
a) Saliha Đuderija, Ministarstvo za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine - predsjednica Vijeća
za djecu,
b) Irena Penc Puzić, Ministarstvo za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine - članica,
c) Daria Duilović, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i
Hercegovine - članica,
d) Stanislava Tanić, Ministarstvo sigurnosti Bosne i
Hercegovine - članica,
e) Nikola Sladoje, Ministarstvo pravde Bosne i
Hercegovine - član,
f)
Alma Tuzlić, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i
Hercegovine - članica,
g) Hašima Ćurak, Agencija za predškolsko, osnovno i
srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine - članica,
h) Joško Mandić, Agencija za ravnopravnost spolova
Bosne i Hercegovine - član,
i)
Mirsada Bajramović, Mreža NVO "Snažniji glas za
djecu" - članica,
j)
Aleksandra Štrbac, Mreža NVO "Snažniji glas za
djecu" - članica,
k) doc. dr. Emir Vajzović, Univerzitet u Sarajevu - član,
l)
prof. dr. Aleksandra Vuković, Univerzitet u Banjoj
Luci - članica,

