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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 79. редовној
сједници одржаној 13. јула 2016. године, усваја
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА КРИВИЧНОГ ЗАКОНА БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
Члан 1
У Кривичном закону Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени
гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ број 33/13), у члану 43а ставу 1 ријеч: „може“
замјењује се ријечју: „ће“.
Став 2 мијења се и гласи:
„(2) Казна затвора замјењује се новчаном казном тако што се сваки дан изречене казне
затвора изједначава са 100,00 КМ новчане казне.“
Члан 2
Члан 199 мијења се и гласи:
„Члан 199
Финансирање терористичких дјелатности
„(1) Ко на било који начин непосредно или посредно, даје или прикупља средства с циљем да
се употријебе или, знајући да ће се употријебити у цјелини или дјелимично, за учињење
кривичног дјела из члана 197 (Узимање талаца) и 198 (Тероризам) и другог кривичног дјела
из овог закона које може проузроковати смрт или тјелесну озљеду цивилног лица или лица
које активно не учествује у непријатељствима у оружаном сукобу, кад је сврха таквог дјела,
по његовој природи или контексту, застрашивање становништва или присиљавање органа
власти у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине да нешто учини или не учини, без обзира на
то да ли су терористичке дјелатности извршене и да ли су средства коришћена за извршавање
терористичких дјелатности, казниће се казном затвора од једне до десет година.
„(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 се она, у потпуности или дјелимично, употријебе у било коју сврху од стране
терористичких организација или појединачних терориста, или
b) знајући да ће, у потпуности или дјелимично, бити употријебљена за извршење кривичних
дјела из става 1 овог члана од стране терористичких организација или појединачних
терориста.
„(3) Прикупљена средства намијењена за извршење или настала извршењем кривичног дјела
из става 1 овог члана биће одузета.

„(4) Средствима из ставова 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, вриједносне хартије, обвезнице,
мјенице и кредитна писма."
Члан 3
Члан 265 мијења се и гласи:
„Члан 265
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 прикрити њихову природу, извор, локацију, располагање, кретање, власништво или
друго право, казниће се казном затвора у трајању од шест мјесеци до пет година.
„(2) Ако је извршилац дјела из става 1 истовремено и извршилац или саучесник у кривичном
дјелу којим је прибављен новац или имовинска корист из претходног става, казниће се
казном затвора од једне до осам година.
„(3) Ако је новац или имовинска корист из ставова 1 и 2 овог члана велике вриједности,
учинилац ће се казнити казном затвора од једне до десет година.
„(4) Ако дјела из претходних ставова изврши више лица која су се удружила за вршење
таквих дјела, учинилац ће се казнити затвором од двије до дванаест година.
(5) Ако је при учињењу кривичног дјела из ставова 1 и 2 овог члана учинилац поступио из
нехата у односу на околност да су новац или имовинска корист прибављени кривичним
дјелом, казниће се новчаном казном или казном затвора до три године.
(6) Новац, имовинска корист, приход, профит или друга корист из имовинске користи
остварене кривичним дјелом из ставова од 1 до 4 овог члана одузеће се.“
Члан 4
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко
дистрикта БиХ.
Број: 01-02-679/16
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