“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине” бр. 42/10
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Предсједница
Борјана Кришто, с. р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА КРИВИЧНОГ ЗАКОНА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ
И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.
У Кривичном закону Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04 и 18/05) у члану 2. став (4) мијења се и гласи:
"(4) Војно лице, у смислу овог Закона, је професионално војно лице и лице у резервном саставу
док је на служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине, у складу са Законом о служби у
Оружаним снагама Босне и Херцеговине.".
У ставу (8) иза ријечи "Федерацији" додају се ријечи: "које ради за накнаду или без накнаде.".
У ставу (14) ријечи: "или више њих" бришу се.
У ставу (15) ријечи: "или више њих" бришу се.
У ставу (18) ријечи: "Злочиначка организација" замјењују се ријечима: "Група за организовани
криминал", а иза ријечи "затвора" додаје се ријеч "преко".
Став (30) мијења се и гласи:

"(30) Превозно средство је свако пловило, возило и летјелица, као и било какво друго средство
које се може користити за превоз у сухоземном, воденом или ваздушном промету, без обзира
на врсту погона."
Члан 2.
Иза члана 4. додаје се нови члан 4а., који гласи:
"Члан 4а.
Начело кривице
Нико не може бити кажњен нити се према њему могу изрећи друге кривичноправне санкције,
ако није крив за почињено кривично дјело."
Члан 3.
Члан 7. мијења се и гласи:
"Сврха кривичноправних санкција
Сврха кривичноправних санкција је:
а) заштита друштва од чињења кривичних дјела превентивним утицајем на друге да поштују
правни систем и не почине кривична дјела те спрјечавањем починиоца да почини кривична
дјела као и потицање његовог преваспитања;
б)

заштита и сатисфакција жртве кривичног дјела."
Члан 4.

У члану 8. иза ријечи: "у складу са" додају се ријечи: "законом и".
Члан 5.
У члану 18. став (3), члану 71. тачка д), члану 77. у називу и ст. (1) до (4), члану 291. ст. (2) и
(3), члану 333. став (1) ријечи: "моторним возилом" у различитим падежима замјењују се
ријечима: "превозно средство" у одговарајућем падежу.
Члан 6.
Члан 25. мијења се и гласи:
"Безначајно дјело
Није кривично дјело оно дјело које, иако садржи законом одређена обиљежја кривичног дјела,
због природе и тежине дјела, и ли начина почињења дјела, или незнатности или непостојања
штетних посљедица, односно прибављене имовинске користи и ниског степена кривице
починиоца, представља безначајно дјело."
Члан 7.
Иза члана 27. додаје се нови члан 27а., који гласи:

"Члан 27а.
Сила и пријетња
(1)

Није кривично дјело оно дјело које је почињено под дјеловањем неодољиве силе.

(2) Починилац који је починио кривично дјело под дјеловањем одољиве силе или пријетње
може се блаже казнити.
(3) У случају из става (1) овог члана, починиоцем кривичног дјела сматраће се лице које је
примјенило неодољиву силу."
Члан 8.
Назив члана 31. мијења се и гласи: "Сауче сништво".
Члан 9.
У члану 32. иза става (2) додаје се нови став (3), који гласи:
"(3) Подстрекавањем на почињење кривичног дјела сматра се нарочито: упућивање молбе,
убјеђивање или наговарање, приказивање користи од почињења кривичног дјела, давање или
обећавање поклона, злоупотреба односа подређености или овисности, 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.
Иза члана 34. назив главе VI мијења се и гласи: "КРИВИЦА".
Члан 12.
Члан 35. мијења се и гласи:
"Садржај кривице
(1) Кривица постоји ако је починилац у вријеме почињења кривичног дјела био урачунљив и
при томе поступао с умишљајем.
(2) Кривица за кривично дјело постоји и ако је починилац поступао из нехата, ако то закон
изричито предвиђа."
Члан 13.

У члану 36. став (3) ријечи: "Кривично је одговоран" замјењују се ријечима: "Крив је", ријечи:
"кривичну одговорност" замјењују се ријечју "кривицу", а иза ријечи "нехај" ставља се тачка, а
преостали дио текста брише се.
Члан 14.
Члан 39. мијења се и гласи:
"Стварна заблуда
(1)

Није крив починилац који почини дјело у неотклоњивој стварној заблуди.

(2) Стварна заблуда је неотклоњива ако починилац у вријеме почињења 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 починилац био у стварној заблуди из нехата, постојаће кривично дјело почињено
из нехата, ако закон за то кривично дјело прописује кажњавање и за нехат."
Члан 15.
Члан 41. мијења се и гласи:
"Врсте казни
Починиоцу кривичног дјела који је крив могу се изрећи:
а)

казна затвора;

б)

казна дуготрајног затвора;

ц)

новчана казна."
Члан 16.

У члану 42. тачка б) иза ријечи "дјела" додају се ријечи: "и потакне његово преваспитање".
Члан 17.
Члан 43. мијења се и гласи:
"Казна затвора
(1)

Казна затвора не може бити краћа од 30 дана ни дужа од 20 година.

(2)

Казна затвора изриче се на пуне године и мјесеце, а до шест мјесеци и на пуне дане.

(3) Казна затвора из ст. (1) и (2) овог члана не може се изрећи малољетницима.
Малољетницима се може изрећи казна малољетничког затвора под условима прописаним
главом Џ (ПРАВИЛА О ВАСПИТНИМ ПРЕПОРУКАМА, ВАСПИТНИМ МЈЕРАМА И О
КАЖЊАВАЊУ МАЛО ЉЕТНИКА) овог закона. Казна малољетничког затвора по својој је
сврси, природи, трајању и начину извршења посебна казна лишења слободе."

Члан 18.
Иза члана 43. додају се нови чл. 43а. и 43б. који гласе:
"Члан 43а.
Замје на казне затвора
(1)Изречена казна затвора у трајању до једне године може се, на захтјев осуђеника, замијенити
новчаном казном која се плаћа у једнократном износу у року до 30 дана.
(2) Казна затвора замјењује се новчаном казном тако што се сваки дан изречене казне затвора
изједначује с 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.
Члан 43б.
Казна дуготрајног затвора
(1) За најтеже облике тешких кривичних дјела почињених с умишљајем може се прописати
казна дуготрајног затвора у трајању од 21 до 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 починиоцу који у вријеме почињења
кривичног дјела није навршио 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 19.
У члану 44. став (1) ријечи: "од највише шест мјесеци" замјењују се ријечима: "у трајању до
једне године".
У ставу (3) ријеч "шездесет" замјењује се ријечју "деведесет".
Члан 20.
У члану 46. став (1) ријеч "од" замјењује се ријечју "преко".
Члан 21.
У члану 47. став (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 22.
У члану 48. став (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 што не може прекорачити
прописану казну за то дјело".
Члан 23.
У члану 49. став (1) ријечи: "кривичне одговорности" замјењују се ријечју "кривице".
Члан 24.
У члану 51. став (1) тачка г) број "150" замјењује се бројем "500".
Члан 25.
У члану 54. став (1) мијења се и гласи:
"(1) Ако је починилац једном радњом или с више радњи починио више кривичних дјела за која
му се истовремено суди, суд ће најприје 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 45 година;".
Иза тачке б) додаје се нова тачка ц), која гласи:
"ц) 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 досегнути збир појединачних казни затвора;".
Досадашње тач. ц) и д) постају тач. д) и е).
Члан 26.
У члану 56. став (3) брише се.
Члан 27.
У члану 57. став (3) број "50" замјењује се бројем "100".
Члан 28.
У члану 62. став (2) ријечи: "кривичне одговорности" замјењују се ријечју "кривице".

Став (4) брише се.
Досадашњи ст. (5), (6) и (7) постају ст. (4), (5) и (6).
Члан 29.
У члану 74. став (1) ријечи: "у стању битно смањене урачунљивости, или смањене
урачунљивости " замјењују се ријечима: "у стању битно смањене или смањене
урачунљивости".
Став (4) брише се.
Досадашњи ст. (5) и (6) постају ст. (4) и (5).
Члан 30.
Члан 76. став (1) мијења се и гласи:
"Безбједоносна мјера забране обављања одређеног звања, дјелатности или дужности може се
изрећи починиоцу који је починио кривично дјело везано уз свој позив, дјелатност или
дужност, ако постоји опасност да би такво обављање могло потицајно дјеловати да почини
ново кривично дјело везано уз свој позив, дјелатност или дужност."
Члан 31.
У члану 78. став (3) мијења се и гласи:
"(3) Законом се може прописати обавезно одузимање предмета."
Члан 32.
У члану 99. ријечи: "кривично одговоран" бришу се, а ријечи: "високог степена кривичне
одговорности" замјењују се ријечима: "степена кривице".
Члан 33.
У члану 114. став (3) брише се.
Члан 34.
Иза члана 114. додаје се нови члан 114а., који гласи:
"Члан 114а.
Прошире но одузимање имовинске користи прибавље не кривичним дјелом
Када се кривични поступак води за кривична дјела из глава XXII, XXIX i XXXI овог закона,
суд може одлуком из члана 114. став (2) одузети и ону имовинску корист за коју тужилац
пружи довољно доказа да се оправдано вјерује да је таква имовинска корист прибављена
почињењем ових кривичних дјела, а починилац није пружио доказе да је корист законито
прибављена."
Član 35.

У члану 118. став (1) иза тачке б) додаје се нова тачка ц), која гласи:
"ц) одузимање дозвола или одобрења која се издају одлуком органа власти или статуса који се
признаје одлуком органа власти;".
Досадашња тачка ц) постаје тачка д).
У ставу (2) тачка ц) мијења се и гласи:
"ц) забрана стицања дозвола или одобрења која се издају одлуком органа власти или статуса
који се признаје одлуком органа власти.".
Члан 36.
Члан 125. мијења се и гласи:
"Брисање осуде
(1) Под условом да починилац кривичног дјела није поново осуђен за ново кривично дјело,
осуда се брише по сили закона када протекну сљедећи рокови:
а) осуда којом је починилац ослобођен казне брише се из казнене евиденције а ко осуђеник у
року од једне године од дана правоснажности пресуде не почини ново кривично дјело,
б) условна осуда брише се из казнене евиденције по протеку рока од једне године од дана
престанка времена провјеравања, ако за то вријеме осуђеник не почини ново кривично дјело,
ц) осуда на новчану казну и на казну затвора у трајању до једне године брише се из казнене
евиденције по протеку рока од три године од дана извршења, застаре или опроста казне, ако за
то вријеме осуђеник не почини ново кривично дјело,
д) осуда на казну затвора у трајању преко једне до три године брише се из казнене евиденције
по протеку рока од пет година од дана извршења, застаре или опроста казне, ако за то вријеме
осуђеник не почини ново кривично дјело,
е) осуда на казну затвора у трајању преко три до пет година брише се из казнене еви денције
по протеку рока од десет година од дана извршења, застаре или опроста казне, ако за то
вријеме осуђеник не почини ново кривично дјело,
ф) осуда на казну затвора у трајању преко пет до десет година брише се из казнене
евиденције по протеку рока од 15 година од дана извршења, застаре или опроста казне, ако за
то вријеме осуђеник не почини ново кривично дјело.
(2) Суд може, на молбу осуђеника, одредити да се из казнене евиденције брише осуда на
казну затвора у трајању преко десет година ако је протекао рок од 20 година од дана
издржавања, застаре или опроста казне, а у том времену осуђеник није починио ново кривично
дјело.
(3) Приликом одлучивања о брисању осуде из става (2) овог члана, суд ће водити рачуна о
владању осуђеника послије издржавања 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 за ново
кривично дјело.
(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 ст. (1) до (3) овог члана
починилац кривичног дјела сматра се неосуђиваним."
Члан 37.
Иза члана 125. додаје се нови члан 125а., који гласи:
"Члан 125а.
Подаци из казне не евиде нције
(1)

Подаци из казнене евиденције нису јавни подаци.

(2) Грађанин има право тражити и добити 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 38.
У члану 129. став (1) ријечи: "није кривично одговоран" замјењују се ријечима: "није крив".
У ставу (2) ријечи: "кривичну одговорност" замјењују се ријечју "кривицу".
Члан 39.
У члану 130. став (1) иза ријечи "бити" ријеч "кривично" брише се.
У ст. (2) и (3) иза ријечи "утврђена" ријеч "кривична" брише се.
Члан 40.
Члан 132. мијења се и гласи:
"Продуже но кривично дјело и одговорност правних лица
Када је код правног лица присутан истовјетан основ одговорности у погледу више истоврсних
и временски повезаних кривичних дјела више починиоца правно лице је одговорно као да је
почињено једно кривично дјело."
Члан 41.
У члану 133. став (2) ријеч "кривично" брише се.

Члан 42.
У члану 136. иза става (2) додаје се нови став (3), који гласи:
"(3) Ако се новчана казна не плати у року утврђеном пресудом, без одгађања ће се провести
поступак присилне наплате."
Члан 43.
У члану 141. тачка б) ријеч "привредне" брише се.
Члан 44.
У члану 142. став (1) ријечи: "или за привреду" замјењују се ријечима: "или за заштиту или
промоцију друштвених вриједности".
Члан 45.
Члан 143. мијења се и гласи:
"Забрана обављања одређе не дјелатности
(1) Мјером безбједности забране обављања одређене дјелатности суд може правној особи
забранити производњу одређених производа или обављање одређених послова, или јој
забранити бављење одређеним пословима промета робе или другом дјелатношћу односно
дјелатностима
(2) Безбједоносна мјера из става 1. овог члана изриче се правном лицу ако би његово даље
бављење одређеном дјелатношћу било опасно за живот или здравље људи или штетно за
привредно или финансијско пословање других лица или за привреду, или уколико је правно
лице у посљедње двије године прије почињеног кривичног дјела већ било кажњено за исто или
слично кривично дјело.
(3) Безбједоносна мјера из става 1. овог члана може се изрећи у трајању од шест мјесеци до
пет година, рачунајући од правоснажности пресуде."
Члан 46.
У називу члана 146. и у ставу (1) ријеч "кривичног" брише се.
У ставу (3) тачка б) ријеч "привредне" брише се.
Члан 47.
У члану 147. ријеч "кривично" брише се.
Члан 48.
У члану 163. став (1) ријечи: "једне до пет година" замјењују се ријечима: "три мјесеца до три
године".
Став (3) мијења се и гласи:

"(3) Ко кривично дјело из става (1) овог члана почини злоупотребом свога положаја или
овлаштења казниће се казном затвора од једне до десет година."
Члан 49.
У члану 165. ријечи: "од једне до десет година" замјењују се ријечима: "најмање три године".
Члан 50.
У члану 192. ријеч " једне" замјењује се ријечју "три".
Члан 51.
У члану 195. став (1) ријечи: "или казном затвора до три године" замјењују се ријечима: "и
казном затвора до три године".
Члан 52.
У члану 196. ријечи: "новчаном казном или казном затвора до три године" замјењују се
ријечима: "казном затвора од три мјесеца до пет година".
Члан 53.
У члану 198. иза ријечи "објави" додају се ријечи: "као коначне".
Члан 54.
Иза члана 199. додаје се нови члан 199а. који гласи:
"Члан 199а.
Давање лажних изјава током поступка име новања
(1) Ко са циљем обмањивања или одржавања у обмани органа надлежног за именовање у
Федерацији о томе да ли испуњава услове за именовање на положај премијера или министра
Владе Федерације, односно за потврду на те положаје, током поступка именовања и потврде на
те положаје који се проводи на основу закона, да лажну изјаву, у писаном или усменом облику,
о податку или информацији потребној за утврђивање да ли испуњава услове, а коју је обавезан
по закону или другом пропису пружити, те тиме прикрије или измијени чињенице значајне за
одлуку о именовању или потврди, казниће се новчаном казном или казном затвора до три
године.
(2) Ако починилац добровољно опозове своју лажну изјаву прије него што је донесена
коначна одлука о потврђивању, казниће се новчаном казном или казном затвора до шест
мјесеци, а може бити и ослобођен од казне.".
Члан 55.
У члану 273. став (1) ријечи: "новчаном казном или казном затвора до три године" замјењују се
ријечима: "казном затвора од шест мјесеци до пет година".
Члан 56.

У члану 295. став (2) ријечи: "злочиначке организације" замјењују се ријечима: "групе за
организовани криминал".
Члан 57.
У члану 296. став (2) ријечи: "злочиначке организације" замјењују се ријечима: "групе за
организовани криминал".
Члан 58.
У члану 337. став (1) ријечи: "моторног возила или другог" бришу се.
Члан 59.
У члану 340. став (1) ријечи: "за која се може изрећи казна затвора три године или тежа казна"
и запета бришу се, а ријечи: "шест мјесеци до пет година" замјењују се ријечима: "једне до
десет година".
У ставу (2) ријеч "једне" замјењује се ријечју "три".
Члан 60.
Назив члана 342. мијења се и гласи: "О рганизовани криминал".
У ст. (1), (2), (3) и (4) ријечи: "злочиначка организација" у различитим падежима замјењују се
ријечима: "група за организовани криминал" у одговарајућем падежу.
У ставу (2) ријечи: "три године" замјењују се ријечима: "пет година".
Став (5) мијења се и гласи:
"(5) Припадник групе за организовани криминал из ст. (1) до (4) овог члана, који ту групу
открије, може се ослободити казне."
Члан 61.
У члану 358. став (2) ријечи: " три године" замјењују се ријечима " пет година".
У ставу (3) ријечи: "три мјесеца до пет година" замјењују се ријечима: "једне до десет година".
Члан 62.
У члану 380. ст. (1), (2) и (3) иза ријечи "корист" и "користи" додају се ријечи: "за себе или за
другу особу".
Члан 63.
У члану 382. иза става (3) додаје се нови став (4), који гласи:
"(4) Примљена награда или каква друга корист биће одузета."
Члан 64.

У члану 383. иза става (3) додаје се нови став (4), који гласи:
"(4) Прибављена корист биће одузета."
Члан 65.
У члану 384. иза става (3) додаје се нови став (4), који гласи:
"(4) Новац, вриједносни папири или друге покретнине те прибављена корист биће одузети."
Члан 66.
У члану 385. иза става (3) додаје се нови став (4), који гласи:
"(4) Прибављена имовинска корист биће одузета."
Члан 67.
У члану 387. став (1) ријечи: "новчаном казном или казном затвора до три године" замјењују се
ријечима: "казном затвора од три мјесеца до пет година".
У ставу (2) ријечи: "шест мјесеци до пет година" замјењују се ријечима: "једне до десет
година".
Члан 68.
У члану 391. ријеч "омогућава" замјењује се ријечју "омогући", а ријечи: "шест мјесеци до пет
година" замјењују се ријечима: "једне до десет година".
Члан 69.
Назив ГЛАВЕ XXXIII "КРИВИЧНА ДЈЕЛА
ФЕД ЕРАЦИЈЕ" и чл. 399. до 418. бришу се.

ПРО ТИВ

О РУЖАНИХ

СНАГА

Члан 70.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама
Федерације БиХ".
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