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3АКОН

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, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14 и 76/14) у члану 2. у
ставу (8) ријечи: "службујући у Федерацији које ради за
накнаду или без накнаде" бришу се.
Иза става (8) додају се нови ст. (9), (10) и (11) који
гласе:
"(9) Судија поротник је лице које је члан
колегијалног тијела које има одговорност
одлучивања о кривњи оптуженог лица и
изрицање кривично-правне санкције у поступку
суђења.
(10) Арбитар је лице које је, на основу споразума о
арбитражи,
позвано
да
донесе
правно
обавезујућу одлуку у спору који му поднесу
странке споразума.
(11) Кривично дјело из мржње је свако кривично
дјело, учињено због расне припадности, боје
коже, вјерског увјерења, националног или
етничког поријекла, језика, инвалидитета, пола,
сексуалне оријентације или родног идентитета
другог лица. Такво поступање узеће се као
отежавајућа околност ако овим законом није
изричито прописано теже кажњавање за
квалификовани облик кривичног дјела учињеног
из мржње.".
Досадашњи ст. од (9) до (33) постају ст. од (12) до
(36).
Члан 2.
У члану 16. у ставу (1) додаје се нова реченица која
гласи: "Застаријевање кривичног гоњења за кривична дјела
трајног карактера почиње тећи у тренутку престанка
противправног стања.".
Члан 3.
У члану 43а. у ставу (2) ријечи: "с једним дневним
износом новчане казне или" бришу се.
Члан 4.
У члану 43б. у ставу (5) ријечи: "амнестија и
помиловање могу се" замјењују се ријечима: "помиловање
се може".
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Члан 5.
У члану 110. иза става (2) додају се нови ст. (3) и (4)
који гласе:
"(3) Изузетно од одредбе става (2) овог члана, казна
дуготрајног затвора може се извршавати и у
установама полуотвореног типа под условом да
је осуђено лице издржало двије трећине казне
дуготрајног затвора и под условом да уредно
користи ванзаводске погодности.
(4) На поступак премјештаја осуђеног лица из става
(3) овог члана сходно се примјењују одредбе о
премјештају
осуђених
лица
прописаних
одредбама Закона о извршењу кривичних
санкција у Федерацији Босне и Херцеговине."
Досадашњи став (3) постаје став (5).
Члан 6.
У члану 166. у ставу (2) у тачки ц) ријечи: "расних,
националних или вјерских побуда" замјењују се ријечју
"мржње".
Тачка е) мијења се и гласи:
"е) ко усмрти судију или тужиоца у вези са вршењем
њихове судијске или тужилачке дужности,
службено или војно лице при обављању послова
безбједности или дужности чувања јавнога реда,
хапшења починилаца кривичног дјела или
чувања лица којем је одузета слобода".
Члан 7.
У члану 172. у ставу (4) ријечи: "расних, националних
или вјерских побуда" замјењују се ријечју "мржње".
Члан 8.
Члан 202. мијења се и гласи:
"Члан 202.
Финансирање терористичких активности
(1) Ко на било који начин, директно или индирек-тно,
даје или прикупља средства у циљу да се употријебе
или знајући да ће се употријебити у цјелини или
дјелимично за почињење:
а) кривичног дјела из члана 200. (Узимање талаца)
и члана 201. (Тероризам) овог закона;
б) другог кривичног дјела које може проузроковати смрт или тежу тјелесну повреду цивилног
лица или лица које активно не учествује у
непријатељствима у оружаном сукобу, када је
сврха таквог дјела, по његовој природи или
околности, застраши-вање становништва или
присиљавање орга-на власти у Федерацији да
што учини или не учини, без обзира на то да ли
су теро-ристичке активности извршене и да ли су
средства коришћена за извршавање терористичких активности, биће кажњен казном затвора
од једне до десет година.
(2) Казном из става (1) овог члана биће кажњен онај ко на
било који начин, непосредно или посредно, дâ или
прикупи или на други начин обезбиједи средства:
а) у циљу да се она, у потпуности или дје-лимично,
употријебе у било коју сврху од терористичких
организација или поједи-начних терориста, или
б) знајући да ће, у потпуности или дјелимич-но,
бити употријебљена за извршење кри-вичних
дјела из става (1) овог члана од стране
терористичких организација или појединачних
терориста.
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(3)

Прикупљена средства намијењена за извршење или
настала извршењем кривичног дјела из става (1) овог
члана биће одузета. •
(4) Средствима из ст. (1) и (2) овог члана сматрају се
средства сваке врсте, било да се састоје у стварима
или правима, било материјална или нематеријална,
покретна или непокретна, без обзира на то како су
стечена те правни документи или инструменти у
сваком облику, укључујући и електронске или
дигиталне, који доказују власништво или право
власништва над имовином, укључујући, али не
ограничавајући се на банкарске кредите, путничке
чекове, банкарске чекове, новчане налоге, удјеле,
хартије од вриједности, обвезнице, мјенице и
кредитна писма.".
Члан 9.
У члану 203. у ставу (4) ријечи: "етничке, националне,
расне, вјерске или језичке нетрпељивости" замјењују се
ријечју "мржње".
Члан 10.
У члану 210. ст. (1) и (2) мијењају се и гласе:
"(1) Ко ради зараде или друге користи наводи, потиче
или намамљује другог на пружање сексуалних
услуга или на други начин омогући његову
предају другоме ради пружања сексуалних
услуга, или на било који начин учествује у
организовању или вођењу пружања сексуалних
услуга, биће кажњен казном затвора од шест
мјесеци до пет година.
(2) Без утицаја је за почињење кривичног дјела из
овог члана да ли се лице које се наводи, потиче
или намамљује већ раније бавило проституцијом.".
Члан 11.
Иза члана 210. додају се нови чл. 210а. и 210б. који
гласе:
"Члан 210а.
Трговина људима
(1) Ко употребом силе или пријетњом употребе силе или
другим облицима принуде, отмицом, преваром или
обманом, злоупотребом власти или утицаја или
положаја беспомоћности или давањем или примањем
исплата или других користи како би приволио лице
које има контролу над другим лицем врбује, превезе,
преда, сакрије или прими лице у сврху
искоришћавања тог лица, биће кажњен казном затвора
најмање пет година.
(2) Ко врбује, наводи, превезе, преда, сакрије или прими
лице које није навршило 18 година живота у сврху
искоришћавања проституцијом или другим обликом
сексуалног искоришћавања, присилним радом или
услугама, присилним просјачењем, ропством или
њему сличним односом, служењем, одстрањивањем
дијелова људског тијела или каквим другим
искоришћавањем, биће кажњен казном затвора
најмање десет година.
(3) Искоришћавање, у смислу овог члана, подразумијева:
проституцију другог лица или друге облике
сексуалног искоришћавања, присилни рад или услуге,
присилно просјачење, ропство или њему сличан
однос, служење, одстрањивање дијелова људског
тијела или какво друго искоришћавање.
(4)

Ако је кривично дјело из ст. (1) и (2) овог члана
починило службено лице приликом обављања
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службене дужности, починилац ће бити кажњен
казном затвора од најмање десет година.
(5) Ко кривотвори, прибави или изда путну или личну
исправу или користи, задржава, одузима, мијења,
оштећује, уништава путну или личну исправу другог
лица у сврху омогућавања трговине људима, биће
кажњен казном затвора од једне до пет година.
(6) Ко користи услуге жртве трговине људима биће
кажњен казном затвора од шест мјесеци до пет
година.
(7) Ако је почињењем кривичног дјела из ст. (1) и (2) овог
члана проузроковано теже нарушење здравља, тешка
тјелесна повреда или смрт лица из ст. (1) и (2) овог
члана, починилац ће бити кажњен казном затвора
најмање десет година или казном дуготрајног затвора.
(8) Предмети, превозна средства и објекти употријебљени
за почињење дјела биће одузети.
(9) На постојање кривичног дјела трговине људима без
утицаја је околност да ли је лице које је жртва
трговине људима пристало на искоришћа-вање.
(10) Против жртве трговине људима која је била присиљена од стране починиоца кривичног дјела учествовати у извршењу другог кривичног дјела, неће се
водити кривични поступак ако је такво њено
поступање било непосредна посљедица њеног статуса
жртве трговине људима.
Члан 210б.
Организована трговина људима
(1) Ко организује или руководи групом људи, организованом групом људи, или групом људи за организовани криминал која заједничким дјеловањем почини
или покуша кривично дјело из члана 210а. (Трговина
људима) овог закона, биће кажњен казном затвора
најмање десет година или дуготрајним затвором.
(2) Ко почини кривично дјело у оквиру групе из става (1)
овог члана биће кажњен казном затвора најмање десет
година.
(3) Припадник групе из става (1) овог члана који ту групу
или удружење открије може се ослободити казне.".
Члан 12.
Члан 272. мијења се и гласи:
"Члан 272.
Прање новца
(1) Ко новац или другу имовину за које зна да су
прибављени почињењем кривичног дјела директно
или индиректно прими, замијени, држи, располаже
њима, користи у привредном или другом пословању,
врши конверзију или њихов пренос или на други
начин прикрије или покуша да прикрије њихову
природу, извор, локацију, располагање, кретање,
власништво или друго право, а такав новац или
имовинска корист су прибављени почињењем
кривичног дјела које је прописано овим законом, биће
кажњен казном затвора од шест мјесеци до пет
година.
(2) Ако је починилац дјела из става (1) овог члана
истовремено и починилац или саучесник у кривичном
дјелу којим је прибављен новац или имовинска корист
из претходног става, биће кажњен казном затвора од
једне до осам година.
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Ако је новац или имовинска корист из става (1) овог
члана велике вриједности, починилац ће бити кажњен
казном затвора од једне до десет година.
(4) Ако дјела из ст. (1), (2) и (3) овог члана изврши више
лица која су се удружила за вршење таквих дјела,
починилац ће бити кажњен казном затвора од двије до
12 година.
(5) Ако је при почињењу кривичног дјела из ст. (1) и (2)
овог члана починилац поступио из нехата у односу на
околност да су новац или имовинска корист
прибављени кривичним дјелом, биће кажњен
новчаном казном или казном затвора до три године.
(6) Новац, имовинска корист, приход, профит или друга
корист из имовинске користи остварене кривичним
дјелом из ст. од (1) до (4) овог члана биће одузети.".
Члан 13.
У члану 293. у ставу (3) ријечи: "због разлике у
етничкој или националној припадности, раси, вјероисповјести, полу или језику" замјењују се ријечима: "из
мржње".
Члан 14.
У члану 358. у ставу (3) иза ријечи "према" додају се
ријечи: "судији или тужиоцу, или".
Члан 15.
У члану 359. у ставу (1) иза ријечи "напасти" додају се
ријечи: "судију или тужиоца, или".
Члан 16.
Иза члана 359. додаје се нови члан 359а. који гласи:
"Члан 359а.
Принуда према лицу које врши
правосудну функцију
(1) Ко судију или тужиоца, силом или озбиљном
пријетњом принуди да нешто учини, не учини или
трпи, биће кажњен казном затвора до двије године.
(2) Ко дјело из става (1) овог члана почини пријет-њом
убиством, тешком тјелесном повредом, отмицом или у
саставу групе за организовани криминал, биће кажњен
казном затвора од шест мјесеци до пет година.".
Члан 17.
У члану 380. у ставу (1) иза ријечи: "службено лице"
додају се ријечи: "или арбитра или судију поротника",
ријечи: "свог овлаштења" замјењују се ријечима: "своје
функције", а иза ријечи: "морало извршити" додају се
ријечи: "или ко посредује при оваквом подмићивању
службеног или одговорног лица".
У ставу (2) иза ријечи: "службено лице" додају се
ријечи: "или арбитра или судију поротника", ријечи: "свог
овлаштења" замјењују се ријечима: "своје функције", а иза
ријечи: "смјело извршити" додају се ријечи: "или ко
посредује при оваквом подмићивању службеног или
одговорног лица".
У ставу (3) иза ријечи: "службено лице" додају се
ријечи: "или арбитра или судију поротника".
Члан 18.
У члану 381. у ставу (1) иза ријечи: "службено лице"
додају се ријечи: "или арбитра или судију поротника" и
ријечи: "свог овлаштења" замјењују се ријечима: "своје
функције".
У ставу (2) иза ријечи: "службено лице" додају се
ријечи: "или арбитра или судију поротника" и ријечи: "свог
овлаштења" замјењују се ријечима: "своје функције".
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У ставу (3) иза ријечи: "службено лице" додају се
ријечи: "или арбитра или судију поротника".
Члан 19.
Члан 382. мијења се и гласи:
"Члан 382.
Примање награде или другог облика
користи за трговину утицајем
(1) Ко посредно или непосредно захтијева или заприми
или прихвати награду или какву другу корист или
обећање награде или какве друге користи за себе или
другог, да коришћењем свог стварног или
претпостављеног службеног или друштвеног или
утицајног положаја или другог статуса посредује да
службено или одговорно лице у Федерацији или
страно службено лице или арбитар или судија
поротник изврши или не изврши службену или другу
радњу, биће кажњен казном затвора у трајању од шест
мјесеци до пет година.
(2) Ко посредује, користећи свој службени или
друштвени или утицајни положај или други статус, да
службено или одговорно лице у институцијама у
Федерацији или страно службено лице или арбитар
или судија поротник изврши или не изврши службену
или другу радњу, биће кажњен казном затвора у
трајању од једне до осам година.
(3) Ако је починилац за почињење кривичног дјела из
става (2) овог члана захтијевао или примио или
прихватио награду или какву другу корист за себе или
другога, биће кажњен казном затвора у трајању од
једне до десет година.
(4) Примљена награда или каква друга корист биће
одузета.".
Члан 20.
Иза члана 382. додаје се нови члан 382а. који гласи:
"Члан 382а.
Давање награде или другог облика
користи за трговину утицајем
(1) Ко посредно или непосредно лицу које има службени
или друштвени или утицајни положај или други
статус учини или понуди или обећа награду или какву
другу корист да посредује да службено или одговорно
лице у Федерацији или страно службено лице или
арбитар или судија поротник изврши или не изврши
службену или другу радњу, биће кажњен казном
затвора у трајању од шест мјесеци до пет година.
(2) Ко посредно или непосредно, на захтјев лица које има
службени или друштвени или утицајни положај или
други статус, почини кривично дјело из става (1) овог
члана и пријави кривично дјело прије његовог
откривања или прије сазнања да је дјело откривено,
може бити ослобођен казне.
(3) Примљена награда или каква друга корист биће
одузета, а у случају из става (2) овог члана може се
вратити лицу које је дало награду или какву другу
корист.".
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Члан 21.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
Предсједавајућа
Предсједавајући
Дома народа
Представничког дома
Парламента Федерације
Парламента Федерације
БиХ
БиХ
Лидија Брадара, с. р.
Един Мушић, с. р.
Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog
zakona Federacije Bosne i Hercegovine, koji je usvojio
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici
Predstavničkog doma od 18.05.2016. godine i na sjednici Doma
naroda od 31.03.2016. godine.
Broj 01-02-327-02/16
Predsjednik
09. juna 2016. godine
Marinko Čavara, s. r.
Sarajevo

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Član 1.
U Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03, 21/04,
69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14 i 76/14) u članu 2. u stavu (8)
riječi: "službujući u Federaciji koja radi za naknadu ili bez
naknade" se brišu.
Iza stava 8. dodaju se novi st. (9), (10) i (11) koji glase:
"(9) Sudija porotnik je osoba koja je član kolegijalnog
tijela koje ima odgovornost odlučivanja o krivnji
optužene osobe i izricanja krivično-pravne sankcije
u postupku suđenja.
(10) Arbitar je osoba koja je, na osnovu sporazuma o
arbitraži, pozvana da donese pravno obavezujuću
odluku u sporu koji mu podnesu stranke sporazuma.
(11) Krivično djelo iz mržnje je svako krivično djelo
učinjeno zbog rasne pripadnosti, boje kože, vjerskog
uvjerenja, nacionalnog ili etničkog porijekla, jezika,
invaliditeta, spola, seksualne orijentacije ili rodnog
identiteta druge osobe. Takvo postupanje uzet će se
kao otežavajuća okolnost ako ovim zakonom nije
izričito propisano teže kažnjavanje za kvalifikovani
oblik krivičnog djela učinjenog iz mržnje.".
Dosadašnji st. od (9) do (33) postaju st. od (12) do (36).
Član 2.
U članu 16. u stavu (1) dodaje se nova rečenica koja glasi:
"Zastarijevanje krivičnog gonjenja za krivična djela trajnog
karaktera počinje teći u trenutku prestanka protivpravnog
stanja.".
Član 3.
U članu 43a. u stavu (2) riječi: "sa jednim dnevnim
iznosom novčane kazne ili" se brišu.
Član 4.
U članu 43b. u stavu (5) riječi: "amnestija i pomilovanje
mogu se" zamjenjuju se riječima: "pomilovanje se može".
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Član 5.
U članu 110. iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji
glase:
"(3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana, kazna
dugotrajnog zatvora može se izvršavati i u
ustanovama poluotvorenog tipa pod uvjetom da je
osuđena osoba izdržala dvije trećine kazne
dugotrajnog zatvora i pod uvjetom da uredno koristi
vanzavodske pogodnosti.
(4) Na postupak premještaja osuđene osobe iz stava (3)
ovog člana shodno se primjenjuju odredbe o
premještaju osuđenih osoba propisanih odredbama
Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji
Bosne i Hercegovine.".
Dosadašnji stav (3) postaje stav (5).
Član 6.
U članu 166. u stavu (2) u tački c) riječi: "rasnih,
narodnosnih ili vjerskih pobuda" zamjenjuju se riječju
"mržnje".
Tačka e) mijenja se i glasi:
"e) ko usmrti sudiju ili tužioca u vezi sa vršenjem
njihove sudijske ili tužilačke dužnosti, službenu ili
vojnu osobu pri obavljanju poslova sigurnosti ili
dužnosti čuvanja javnog reda, hapšenja učinitelja
krivičnog djela ili čuvanja osobe kojoj je oduzeta
sloboda".
Član 7.
U članu 172. u stavu (4) riječi: "rasnih, narodnosnih ili
vjerskih pobuda" zamjenjuju se riječju "mržnje".
Član 8.
Član 202. mijenja se i glasi:
"Član 202.
Finansiranje terorističkih aktivnosti
(1) Ko na bilo koji način, direktno ili indirektno, daje ili
prikuplja sredstva s ciljem da se upotrijebe ili znajući da
će se upotrijebiti u cjelini ili djelimično za učinjenje:
a) krivičnog djela iz člana 200. (Uzimanje talaca) i
člana 201. (Terorizam) ovog zakona;
b) drugog krivičnog djela koje može prouzrokovati
smrt ili težu tjelesnu ozljedu civilne osobe ili osobe
koja aktivno ne učestvuje u neprijateljstvima u
oružanom sukobu, kad je svrha takvog djela, po
njegovoj prirodi ili okolnosti, zastrašivanje
stanovništva ili prisiljavanje organa vlasti u
Federaciji da što učini ili ne učini, bez obzira na to
da li su terorističke aktivnosti izvršene i da li su
sredstva korištena za izvršavanje terorističkih
aktivnosti, bit će kažnjen kaznom zatvora od jedne
do 10 godina.
(2) Kaznom iz stava (1) ovog člana bit će kažnjen onaj ko na
bilo koji način, neposredno ili posredno, dâ ili prikupi ili
na drugi način osigura sredstva:
a) s ciljem da se ona u potpunosti ili djelimično
upotrijebe u bilo koju svrhu od terorističkih
organizacija ili pojedinačnih terorista ili
b) znajući da će, u potpunosti ili djelimično, biti
upotrijebljena za izvršenje krivičnih djela iz stava
(1) ovog člana od strane terorističkih organizacija ili
pojedinačnih terorista.
(3) Prikupljena sredstva namijenjena za izvršenje ili nastala
izvršenjem krivičnog djela iz stava (1) ovog člana bit će
oduzeta.

