Ponedjeljak, 16. 3. 2015.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

b)

znajući da će ih, u cijelosti ili djelomično, terorističke
organizacije ili pojedinačni teroristi uporabiti za
počinjenje kaznenih djela iz stavka (1) ovoga članka.
(3) Prikupljena sredstva namijenjena za počinjenje ili nastala
počinjenjem kaznenog djela iz stavka (1) ovoga članka bit će
oduzeta.
(4) Sredstvima iz st. (1) i (2) ovoga članka smatraju se sredstva
svake vrste, bilo da se sastoje u stvarima ili pravima, bilo
materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, bez
obzira na to kako su stečena, te pravni dokumenti ili
instrumenti u svakom obliku, uključujući i elektroničke ili
digitalne, koji dokazuju vlasništvo ili pravo vlasništva nad
imovinom, uključujući ali se ne ograničavajući na bankarske
kredite, putničke čekove, bankarske čekove, novčane naloge,
udjele, vrijednosnice, obveznice, mjenice i kreditna pisma."
Članak 2.
Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u
"Službenom glasniku BiH".
Broj 01,02-02-1-4/15
11. ožujka 2015. godine
Sarajevo
Predsjedatelj
Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Parlamentarne skupštine BiH
Šefik Džaferović, v. r.
Bariša Čolak, v. r.
На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине,
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 2.
сједници Дома народа, одржаној 5. марта 2015. године, и на 8.
сједници Представничког дома, одржаној 11. марта 2015.
године, усвојила је

ЗАКОН

О ИЗМЈЕНИ КРИВИЧНОГ ЗАКОНА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
Члан 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 и 8/10) члан 202. мијења се и гласи:
"Финансирање терористичких активности
Члан 202.
(1) Ко на било који начин, непосредно или посредно, дâ,
прикупи или на други начин обезбиједи средства с
циљем њихове употребе или знајући да ће, у цјелини
или дјелимично, бити употријебљена за извршење неког
од кривичних дјела из чл. 191. (Узимање талаца), 192.
(Угрожавање лица под међународном правном заштитом), 194. (Неовлашћено прибављање или располагање
нуклеарним материјалом), 194а. (Угрожавање нуклеарног објекта), 196. (Пиратство), 197. (Отмица авиона или
брода или заузимање фиксне платформе), 198. (Угрожавање безбједности ваздушне или морске пловидбе
или фиксних платформи), 199. (Уништење и уклањање
знакова који служе безбједности ваздушног саобраћаја),
200. (Злоупотреба телекомуникационих знакова), 201.
(Тероризам), 202а. (Јавно подстицање на терористичке
активности), 202б. (Врбовање ради терористичких
активности), 202ц. (Обука за извођење терористичких
активности) овог закона или сваког другог кривичног
дјела које може проузроковати смрт или тежу тјелесну
повреду цивила или лица које активно не учествује у
непријатељствима у оружаном сукобу, када је сврха
таквог дјела, по његовој природи или контексту,
застрашивање становништва или присиљавање органа
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власти Босне и Херцеговине или других власти или
међународне организације да нешто учини или не
учини, без обзира на то да ли су терористичке
активности извршене и да ли су средства коришћена за
извршавање терористичких активности, казниће се
казном затвора од најмање три године.
(2) Казном из става (1) овог члана казниће се ко на било
који начин, непосредно или посредно, дâ или прикупи
или на други начин обезбиједи средства:
а) с циљем да их, у потпуности или дјелимично,
терористичке организације или појединачни
терористи употријебе у било коју сврху, или
б) знајући да ће их, у потпуности или дјелимично,
терористичке организације или појединачни
терористи употријебити за извршење кривичних
дјела из става (1) овог члана.
(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 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
Број 01,02-02-1-4/15
11. марта 2015. године
Сарајево
Предсједавајући
Предсједавајући
Дома народа
Представничког дома
Парламентарне скупштине
Парламентарне скупштине
БиХ
БиХ
Бариша Чолак, с. р.
Шефик Џаферовић, с. р.

VIJEĆE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
166

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), a u vezi sa članom 8. stav (2) tačka e)
Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni
glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), Vijeće
ministara Bosne i Hercegovine na 119. sjednici, održanoj 21.
januara 2015. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O ODOBRAVANJU
PROJEKTA REKONSTRUKCIJE OBJEKTA U ULICI
MARŠALA TITA 9A ZA SMJEŠTAJ INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE KOJI ĆE SE UVRSTITI U
PROGRAM VIŠEGODIŠNJIH KAPITALNIH ULAGANJA
ZA PERIOD 2013. - 2014. GODINE
Član 1.
U Odluci o odobravanju projekta rekonstrukcije objekta u
ulici Maršala Tita 9a za smještaj institucija Bosne i Hercegovine
koji će se uvrstiti u program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za

