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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени 

гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 8. редовној 

сједници одржаној 29. марта 2017. године, усваја 

 

З А К О Н 

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" број 33/13 – пречишћен текст и број 26/16) у члану 2 ставови  3, 7 и 

8 мијењају се  и гласе: 

 

„(3) Службено лице је изабрани или именовани функционер у органима 

законодавне, извршне и судске власти Брчко дистрикта БиХ и у другим државним 

органима и јавним установама или службама које врше одређене управне, стручне и друге 

послове у оквиру права и дужности власти која их је основала; судија, тужилац, 

правобранилац; лице које стално или повремено врши службену дужност у наведеним 

јавним органима или установама, нотар, извршитељ и арбитар, овлашћено лице у 

привредном друштву или у другом правном лицу којем је законом или другим прописом 

донесеним на основу закона или закљученог уговора о арбитражи повјерено вршење 

јавних овлашћења, а које у оквиру тих овлашћења врши одређену дужност, те друго лице 

које врши одређену службену дужност на основу овлашћења из закона или другог прописа 

донесеног на основу закона и лице којем је фактички повјерено вршење појединих 

службених дужности. Када је као учинилац одређеног кривичног дјела означено службено 

лице, лица из овог става могу бити учиниоци тих дјела ако из обиљежја појединог 

кривичног дјела или из појединог прописа не произлази да учинилац може бити само неко 

од тих лица. 

 

„(7) Страним службеним лицем сматра се лице које је члан, функционер или 

службеник законодавног или извршног органа стране државе, лице које је судија, 

поротник, члан, функционер или службеник суда стране државе или међународног суда, 

тужилац, лице које је члан, функционер или службеник међународне организације и 

њених органа, као и лице које је арбитар у страној или међународној арбитражи. 
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„(8) Међународни службеник је лице које је члан, функционер или службеник 

законодавног или извршног органа интернационалне и наднационалне организације чији 

је БиХ члан или други запослени у таквој организацији по уговору у складу са значењем 

прописа којима се регулишу радни односи. Међународни службеник је и било које лице, 

уступљено или не које обавља функције које одговарају онима које обављају функционери 

или агенти такве организације, лице које је судија, поротник, члан, функционер или 

службеник међународног суда или тужилац било којег међународног суда или арбитраже 

чија надлежност је прихваћена од БиХ.“  

   

Иза става 8 додају се нови ставови 9 и 10, који гласе:  

 

"(9) Судија поротник је лице које је члан колегијалног тијела које има одговорност 

одлучивања о кривици оптуженог лица 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."  

 

      Иза става 21 додају се нови ставови 22, 23 и 24, који гласе:  

 

„(22) Имовинска корист је свако економско добро које је директно или индиректно 

проистекло из кривичног дјела, а састоји се од било које имовине.  

 

„(23) Имовина обухвата имовину сваке врсте, било да се састоји у стварима или 

правима, било материјалну или нематеријалну, покретну или непокретну, те правне 

документе или инструменте којима се доказује право на имовину или интерес у односу на 

такву имовину. 

 

„(24) Чланови породице у смислу овога закона јесу: брачни и ванбрачни друг, 

бивши брачни и ванбрачни друг, крвни сродник у правој линији, усвојилац и усвојеник, 

сродник у побочној линији до трећег степена закључно и сродник по тазбини до другог 

степена закључно.“  

 

Досадашњи ставови од 9 до 38 постају ставови од 11 до 42.  

 
 

Члан 2 
 

У члану 16 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 51 ставу 1, тачка е) мијења се и гласи:  
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       "Ако је за кривично дјело као најмања мјера казне прописана казна затвора испод 

једне године, казна се може ублажити до тридесет (30) дана."  

 
Члан 4 

 
Члан 78 мијења се и гласи:                                           

“Члан 78 
Одузимање предмета 

 

(1) Предмети који су на било који начин, у цјелини или дјелимично, 

употријебљени или су били намијењени да буду употријебљени за почињење кривичног 

дјела или који су настали почињењем кривичног дјела биће одузети ако су власништво 

починиоца. 

 

(2) Предмети из става 1 овог члана биће одузети и кад нису власништво починиоца, 

али тиме се не дира у права трећих лица на накнаду штете од починилаца.” 

 

 
Члан 5 

 

У члану 114 ставу 1 иза ријечи "корист" додају се зарез и ријечи: "приход, профит 

или другу корист из имовинске користи".  

 

У ставу 2 ријеч "Корист" замјењује се ријечима: "Имовинска корист, приход, 

профит или друга корист из имовинске користи".  

 
 

Члан 6 
 

У члану 114а ставу 1 иза ријечи: "имовинску корист" додају се ријечи: "приход, 

профит или другу корист из имовинске користи", а иза ријечи: "имовинска корист" додају 

се ријечи: "приход, профит или друга корист из имовинске користи".  

 
 

Члан 7 
 

У члану 115 ставу 1 ријечи: "може се одузети" замјењују се ријечима: "одузеће се".  

 

У ставу 2 ријеч "може" замјењује се ријечју "ће".  

 

        У ставу 3 ријечи: "могу бити" замјењују се ријечју "биће".  
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Члан 8 
 

   У члану 213 назив члана мијења се и гласи: “Ванбрачна заједница с малољетником 

или дјететом”, а у ставу 2 ријечи: „у животној доби између четрнаест и шеснаест година“ 

замјењују се ријечима: „који није навршио шеснаест година“. 

 

 
Члан 9 
  

У члану 218 ставу 3 иза ријечи: „здравље“ додају се ријечи: „или је кривично дјело 

из ставова 1 и 2 учињено пред малољетником или дјететом“.  

 

 
Члан 10 

 
  Иза члана 236 додаје се члан 236а, који гласи: 

 

“236а 
Злоупотреба у поступку јавне набавке 

 

(1) Одговорно лице у привредном друштву или другом субјекту привредног 

пословања које има својство правног лица или предузетник који у поступку јавне набавке 

поднесе понуду засновану на лажним подацима, или се на недозвољен начин договара са 

осталим понуђачима, или предузме друге противправне радње у намјери да тиме утиче на 

доношење одлука наручиоца у било којој фази поступка јавне набавке, казниће се 

затвором од шест мјесеци до пет година.  

 

(2) Уколико је дјело из става 1 овог члана учињено у поступку јавне набавке 

чија је вриједност већа од три милиона конвертибилних марака, учинилац ће се казнити 

затвором од једне до десет година.  

 

(3) Учинилац који добровољно открије да се понуда заснива на лажним 

подацима или на недозвољеном договору са осталим понуђачима, или да је предузео друге 

противправне радње у намјери да утиче на доношење одлука наручиоца прије него што он 

донесе одлуку о избору понуде, може се блаже казнити или ослободити од казне.“ 

 

 
Члан 11 

 

        Иза члана 237 додаје се члан 237а који гласи: 

 

“237а 
Примање и давање мита у поступку стечаја 

 

(1) Повјерилац или члан одбора повјерилаца који захтијева или прими мито или 

који прихвати понуду или обећање мита за себе или другога да би гласао на одређени 
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начин или пропустио гласање или на други начин поступио ради оштећења барем једног 

повјериоца у стечајном поступку, казниће се казном затвора од шест мјесеци до пет 

година. 

 

(2) Ако дјело из става 1 учини стечајни управник, казниће се казном затвора од 

једне до осам година. 

 

(3) Ко повјериоцу, члану одбора повјерилаца или стечајном управнику  понуди, 

обећа или да мито ради учињења кривичног дјела из ставова 1 или 2 овог члана, казниће 

се казном затвора до три године.” 

 
 

Члан 12 
 
      Иза члана 246 додају се нови чланови 246а и 246b, који гласе: 

 

“246а 
Неовлашћено примање награде, поклона или друге користи 

 

(1) Ко заступајући имовинске интересе неког правног лица захтијева или прими 

награду, поклон или какву другу корист да би био закључен или да не би био закључен 

споразум, или да се изврши или да се не изврши нека друга радња на штету правног лица, 

па ради тога за то правно лице наступи већа имовинска штета, казнит ће се затвором од 

једне до осам година. 

 

(2) Учинилац дјела из става 1 овог члана који након закљученог или 

незакљученог споразума, или извршене или неизвршене неке друге радње на штету 

правног лица, захтијева или прими награду, поклон или какву другу корист, казнит ће се 

затвором од шест мјесеци до пет година. 

 

(3) Награда, поклон или друга корист одузеће се. 

 
„246b 

Неовлашћено давање награде, поклона или друге користи 
 

(1) Ко лицу које заступа имовинске интересе неког правног лица да или покуша 

дати или обећа награду, поклон или какву другу корист ради тога да би добио какву 

неоправдану погодност при уговарању посла из става 1 члана 238 овог закона, казниће се 

затвором од једне до осам година. 

 

(2) Ко лицу које заступа имовинске интересе неког правног лица да или покуша 

дати или обећа награду, поклон или какву другу имовинску или неимовинску корист као 

противуслугу за склапање каквог посла или за извршење каквог посла, казнит ће се 

затвором од шест мјесеци до пет година. 

 



6 
 

(3) Извршилац дјела из претходних ставова који је дао поклон или награду на 

захтјев или је дјело пријавио прије него што је откривено или прије него што је сазнао да 

је откривено, може се ослободити од казне.   

 

(4) Дати поклон или награда одузеће се.” 

 

 
Члан 13 

 
      У члану 330 став 3 мијења се и гласи:  

“Ако је кривичним дјелом из члана 326 става 3 у вези са ставом 2, члана 327 става 

2,  члана 328 става 2 и члана 329 става 3 овог закона проузрокована тешка тјелесна озљеда 

неког лица или имовинска штета великих размјера или ако је кривичним дјелом из члана 

326 става 3 у вези са ставом 1 проузрокована имовинска штета великих размјера, 

починилац ће се казнити казном затвора од шест мјесеци до пет година.”                                                          

 
 

Члан 14 
 
       Члан 374 мијења се и гласи:  

„Члан 374 
Примање поклона и других облика користи 

 

(1) Службено  или одговорно лице у институцијама Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине укључујући и страно службено лице или међународног службеника или 

арбитра или судију поротника, које захтијева или прими поклон или какву другу корист за 

себе или за друго лице или која прими обећање поклона или какве користи за себе или за 

друго лице, да у оквиру своје функције изврши што не би смјело извршити или да не 

изврши што би морало извршити или ко посредује при оваквом подмићивању службеног 

или одговорног лица, међународног службеника или арбитра или судије поротника,  

казниће се казном затвора од једне до десет година.    

 

(2) Службено или одговорно лице у институцијама Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине укључујући и страно службено лице или међународног службеника или 

арбитра или судију поротника, које захтијева или прими поклон или какву корист за себе 

или за друго лице, или које прими обећање поклона или какве користи за себе или за 

друго лице, да у оквиру своје функције изврши што би морало извршити или да не изврши 

што не би смјело извршити или ко посредује при оваквом подмићивању службеног или 

одговорног лица, међународног службеника или арбитра или судије поротника, казниће се 

казном затвора од  шест мјесеци до пет година.  

 

(3) Казном из става 1 овог члана казниће се службено или одговорно лице у 

институцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине укључујући и страно службено лице 

или међународног службеника или арбитра или судију поротника, које послије вршења 

или невршења из ставова 1 и 2 овог члана, а у вези с тим, захтијева или прими поклон или 

какву другу корист за себе или за друго лице.  
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(4) Примљени поклон или имовинска корист одузеће се.”  

 

 

Члан 15 

       Члан 375 мијења се и гласи:  

 

„Члан 375 
Давање поклона и других облика користи 

 

(1) Ко службеном или одговорном лицу у институцијама Брчко дистрикта 

Босне и Херцеговине укључујући и страно службено лице или међународног службеника, 

или арбитра или судију поротника учини или обећа поклон или какву другу корист, за 

њега или друго лице да у оквиру своје функције изврши што не би смјело извршити или 

да не изврши што би морало извршити, или ко посредује при оваквом подмићивању 

службеног или одговорног лица, међународног службеника или арбитра или судије 

поротника, казниће се казном затвора од шест мјесеци до пет година.  

 

(2) Ко службеном или одговорном лицу у институцијама Брчко дистрикта 

Босне и Херцеговине укључујући и страно службено лице или међународног службеника, 

или арбитра или судију поротника учини или обећа поклон или какву другу корист, за 

њега или друго лице да у оквиру своје функције изврши што би морало извршити или да 

не изврши што не би смјело извршити, или ко посредује при оваквом подмићивању 

службеног или одговорног лица, међународног службеника или арбитра или судије 

поротника, казниће се новчаном казном или казном затвора до три године.  

 

(3) Учинилац кривичног дјела из ставова 1 и 2 овог члана који је дао мито на 

захтјев службеног или одговорног лица у институцијама Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине укључујући и страно службено лице или међународног службеника, или 

арбитра или судију поротника и пријавио кривично дјело прије његовог откривања или 

прије сазнања да је дјело откривено, може се ослободити од казне.” 

 
 

Члан 16 
 
       У  члану 376 мијења се назив члана и члан који гласи:  

 

"Члан 376 
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 другога, 

да коришћењем свог стварног или претпостављеног службеног или друштвеног или 

утицајног положаја или другог статуса посредује да службено или одговорно лице у 

институцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине или страно службено лице или 

међународни службеник или арбитар или судија поротник изврши или не изврши 
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службену или другу радњу, казниће се 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 Брчко Босне 

и Херцеговине или страно службено лице или међународни службеник или арбитар или 

судија поротник изврши службену радњу коју не би смио извршити или не изврши 

службену или другу радњу коју би морао извршити, казниће се 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, 

казнит ће се казном затвора у трајању од једне до десет година.  

 

(4) Примљена награда или каква друга корист биће одузета."  

 

 
Члан 17 

 
       Иза члана 376 додаје се члан 376а, који гласи: 

  

"Члан 376а 
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 институцијама Брчко дистрикта 

Босне и Херцеговине или страно службено лице или међународни службеник или арбитар 

или судија поротник изврши или не изврши службену или другу радњу казнит ће се 

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 се ослободити казне.  

 

(3) Примљена награда или каква друга корист биће одузета." 

 
 

Члан 18 
 

     У члану 377 иза става 3 додаје се нови став 4 који гласи:  

      „(4) Примљена награда или каква друга корист биће одузета.“ 
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Члан 19 

      Иза члана  377  додаје се нови члан 377а који гласи: 

 
“Члан 377а 

Незаконито погодовање 
 

(1) Службено или одговорно лице у институцијама Брчко дистрикта БиХ које 

на основу  споразума погодује једном од привредних субјеката прилагођавањем услова 

јавне набавке или склопи уговор с понуђачем чија је понуда у супротности са условима из 

документације за надметање,  казниће се казном затвора од шест мјесеци до пет година. 

 

(2) Казном из става 1 овога члана казниће се службено или одговорно лице у 

институцијама Брчко дистрикта БиХ које искористи положај или овлашћење погодовањем 

у давању, преузимању или уговарању послова за своју дјелатност или дјелатност лица с 

којим је интересно повезано.”  

 

 

Члан 20 

       У члану 378 иза става 3 додаје се нови став 4 који гласи:  

     „(4)  Новац, вриједносне хартије или друге покретне ствари, те прибављена корист 

биће одузети.“  

 
Члан 21 

 

         У члану 379 иза става 3 додаје се нови став 4 који гласи:  

      „(4) Прибављена имовинска корист биће одузета.“ 

 
 

Члан 22 
 

         У члану 381 ставу 1 ријеч: „тешко“замјењује се ријечју: „теже“.  

 

 
Члан 23 

 
         Задужује се Законодавна комисија Скупштине Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине да утврди пречишћени текст Кривичног закона Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине у року од деведесет (90) дана од дана објављивања овог закона у Службеном 

гласнику Брчко дистрикта БиХ. 
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Члан 24 
 

       Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Брчко дистрикта БиХ. 

                                                                                                       
Број: 01-02-100/17 

Брчко, 29. марта 2017. године    

                

                                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                                     СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

 

                                                                                                               Есед Кадрић 

 

 


