
 

 

 
 

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

Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 36. редовној сједници 

одржаној 14. новембра 2018. 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 бројеви 26/16 и 13/17) члан 41а брише се. 

 

 

Члан 2 

 

     У члану 44 став 1 мијења се и гласи: 

 

     „(1) Кад суд одмјери и изрекне казну затвора до једне године, може на предлог оптуженог или 

његовог браниоца, одредити да се тако изречена казна замијени радом за опште добро на слободи.“ 

 

 

Члан 3  

 

     У члану 55 иза става 2 додају се  ставови 3 и 4, који гласе:  

 

„(3) Ако продужено кривично дјело обухвата различите облике истог дјела, продужено кривично 

дјело ће се правно квалификовати као најтеже од тих кривичних дјела. 

 

„(4) Кривично дјело које није обухваћено продуженим кривичним дјелом у правоснажној судској 

пресуди представља посебно кривично дјело или улази у састав посебног кривичног дјела.“  

 

        Досадашњи став 3 постаје став 5. 

 

Члан 4 

 

      У члану 71 иза тачке d додају се тачке:  е, f, g и h, које гласе:   

 

BOSNA I HERCEGOVINA 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ 

SKUPŠTINA 

BRČKO DISTRIKTA BiH  

СКУПШТИНА 

БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
 

Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516          Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215-516
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    „е) забрана присуствовања одређеним спортским приредбама;  

     f) забрана приближавања и комуникације са одређеним лицем; 

     g) обавезан психосоцијални третман;  

     h) удаљење из заједничког домаћинства.“ 

 

     Досадашња тачка е постаје тачка i.  

 

Члан 5 

 

       Иза члана 77 додају се  чланови 77а, 77b, 77c и 77d,  који гласе: 

 

„Забрана присуствовања одређеним спортским приредбама 

Члан 77а 

 

(1) Суд може учиниоцу кривичног дјела изрећи мјеру забране присуствовања одређеним спортским 

приредбама када је то неопходно ради заштите опште безбједности.  

 

(2) Мјера из става 1 овог члана извршава се на тај начин што је учинилац кривичног дјела дужан да се 

непосредно прије почетка времена одржавања одређених спортских приредби лично јави 

службеном лицу у полицијској станици на подручју на којем се учинилац затекао и да борави у 

њиховим просторијама током одржавања спортске приредбе. 

  

(3) Суд одређује трајање мјере из става 1 овог члана, које не може бити краће од једне нити дуже од 

пет година, рачунајући од дана правоснажности одлуке, с тим да се вријеме проведено у затвору 

не урачунава у вријеме трајања ове мјере.  

 

(4) Ако суд изрекне условну осуду, суд ће одредити да ће се та осуда опозвати, ако учинилац 

прекрши забрану присуствовања одређеним спортским приредбама, односно ако не изврши 

дужност из става 2 овог члана.  

 

(5) Законом се може одредити обавезна забрана присуствовања одређеним спортским приредбама.  

 

 

„Забрана приближавања и комуникације са 

одређеним лицем 

Члан 77b 

 

(1) Учиниоцу кривичног дјела са елементима насиља суд може за одређено вријеме забранити 

приближавање оштећеном на одређеној удаљености, забранити приступ у простор око мјеста 

становања или мјеста рада, и забранити даље узнемиравање оштећеног, односно даљу 

комуникацију са оштећеним, ако се оправдано може очекивати да би даље вршење таквих радњи 

од учиниоца кривичног дјела било опасно по оштећеног. 

 

(2) Мјером безбједности из става 1 овог члана може се учиниоцу кривичног дјела забранити 

приближавање и комуникација са другим лицем уколико би такво понашање учиниоца 

представљало психичко узнемиравање оштећеног.  

 

(3) Суд одређује трајање ове мјере безбједности које не може бити краће од шест мјесеци, нити дуже 

од двије године, рачунајући од дана правоснажности пресуде, с тим да се вријеме проведено на 
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издржавању казне затвора, односно у здравственој установи за чување и лијечење не урачунава у 

вријеме трајања ове мјере.  

 

(4) Ако учинилац током времена провјеравања одређеног условном осудом прекрши забрану 

приближавања или комуникације из става 1 или става 2 овог члана, суд ће опозвати условну осуду 

и изрећи утврђену казну.  

 

(5) Ако учинилац за вријеме условног отпуста прекрши забрану приближавања или комуникације из 

става 1 или става 2 овог члана, условни отпуст ће се опозвати. 

 

 

„Обавезан психосоцијални третман 

Члан 77c 

 

(1) Учиниоцу који је учинио кривично дјело са елементима насиља суд може изрећи обавезан 

психосоцијални третман, ако на основу ранијег живота учиниоца и психичких карактеристика 

његове личности утврди да постоји опасност да ће поновити такво или слично дјело и да је ради 

отклањања ове опасности потребан психосоцијални третман.  

 

(2) Суд одређује трајање ове мјере безбједности које не може бити краће од шест мјесеци, нити дуже 

од двије године, рачунајући од дана правоснажности одлуке. 

  

(3) Ако је ова мјера изречена уз казну затвора, извршава се у установи за издржавање казне затвора. 

Ако осуђени, након пуштања на условни отпуст, не настави са извршавањем ове мјере у другој 

одговарајућој установи, условни отпуст ће се опозвати. 

  

(4) Ако се учинилац током времена провјеравања одређеног условном осудом не подвргне обавезном 

психосоцијалном третману, суд ће опозвати условну осуду и изрећи утврђену казну. 

  

„Удаљење из заједничког домаћинства 

Члан 77d 

 

(1) Учиниоцу који је извршио кривично дјело са елементима насиља према лицу с којим живи у 

заједничком домаћинству суд може изрећи мјеру безбједности удаљења из заједничког 

домаћинства ако постоји опасност да ће учинилац поново извршити насиље према члану 

заједничког домаћинства и да је ради отклањања ове опасности неопходно његово удаљење из 

заједничког домаћинства.  

 

(2) Суд одређује трајање ове мјере које не може бити краће од шест мјесеци, нити дуже од двије 

године, а у вријеме њеног трајања не урачунава се вријеме проведено на издржавању казне 

затвора или у установи за лијечење.  

 

(3) Ако осуђени не поступи по мјери безбједности или прекрши ову мјеру, условни отпуст ће се 

опозвати. 

 

(4) Учинилац кривичног дјела којем је изречена ова мјера безбједности дужан је да у присуству 

полицијског службеника одмах по правоснажности пресуде напусти стан, кућу или неки други 

стамбени простор који чини заједничко домаћинство са жртвом.  
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(5)  Лице које је удаљено из домаћинства дужно је да доприноси издржавању лица која су остала у 

домаћинству, на начин како му то одреди суд.“ 

 

 

Члан 6 

 

     У члану 78  иза става 4 додаје се став 5, који гласи:   

                                               

    “(5) Одузети предмети и средства постају власништво Брчко дистрикта.” 

 

 

Члан 7 

 

      Иза члана 179 додају се чланови 179а  и 179b, који гласе:  

 

„Мучење и други облици суровог и нечовјечног поступања 

Члан 179а 

 

(1) Службено лице у институцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине или било које друго лице 

које дјелује у својству службеног лица у институцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, по 

наредби, на подстицај или са изричитим или прећутним пристанком службеног лица у 

институцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине или било којег другог лица које дјелује у 

својству службеног лица у институцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, које нанесе 

другоме физички или душевни бол или тешку физичку или душевну патњу, с циљем да од њега 

или трећег лица добије информацију или признање или с циљем да се казни за кривично дјело 

које је починио или се сумња да је починио он или треће лице или које га застрашује или 

присиљава из било којег другог разлога заснованог на било којој врсти дискриминације, казниће 

се казном затвора од једне до осам година.  

 

(2) Казном из става 1 овог члана казниће се и службено лице у институцијама Брчко дистрикта Босне 

и Херцеговине или било које друго лице које дјелује у својству службеног лица у институцијама 

Брчко дистрикта Босне и Херцеговине које је наредило или подстицало на почињење кривичног 

дјела или дало изричит пристанак или знало и прећутно се сагласило с почињењем кривичног 

дјела из става 1 овог члана. 

 

„Присилни нестанак 

179b 

 

(1) Службено лице у институцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине или било које друго лице 

које дјелује у својству службеног лица у институцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине или 

по наређењу или на подстицај или са изричитим или прећутним пристанком службеног лица у 

институцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, које друго лице затвори, држи затворено 

или га на други начин лиши слободе кретања и при томе одбије да призна да га је лишило слободе 

или скрива информације о судбини или локацији тог лица, стављајући га тако ван заштите закона, 

казниће се казном затвора од једне до десет година.  

 

(2) Казном из става 1 овог члана казниће се и службено лице у институцијама Брчко дистрикта Босне 

и Херцеговине које је наредило или подстицало или дало изричит пристанак или знало и прећутно 

се сагласило с почињењем кривичног дјела из става 1 овог члана.  



 

2 

 

 

(3) Ко је као претпостављени знао или је свјесно занемарио информацију да је њему подређени 

починилац починио кривично дјело из става 1 овог члана или да се налази пред почињењем 

кривичног дјела, а био је одговоран и имао контролу над поступцима који су се односили на 

почињење кривичног дјела из става 1 овог члана, па није предузео све потребне и разумне мјере у 

његовој моћи да спријечи или онемогући извршење кривичног дјела из става 1 овог члана или да 

то питање преда државним властима ради истраге и кривичног гоњења, казниће се казном затвора 

од једне до десет година.  

 

(4) Чињеница да је неко лице поступало по наређењу владе или неког њему надређеног лица не 

ослобађа га кривице, али може утицати на ублажавање казне.” 

 

 

Члан 8 

 

       У члану 200 у ставу 1, ријеч: “једне” замјењује се ријечју: “три”. 

 

 

Члан 9 

  

    У члану 201 у ставу 1, ријечи: „једне до осам“ замјењују се ријечима: “двије до десет”.  

    У ставу 2 и ставу 3  ријечи: “једне до десет ” замјењују се ријечима: “три до петнаест”. 

    У ставу 5  ријечи: “једне до десет” замјењују се ријечима: “најмање пет”.  

    У ставу 6  ријечи: “ три године” замјењују се ријечима: “десет година”. 

 

Члан 10 

  

   У члану 204 у ставу 1 ријечи: „једне до осам“ замјењују се ријечима: “двије до десет”.  

   У ставу 2 ријеч: “три ” замјењује се ријечју: “осам”. 

   У ставу 3 ријечи: „од једне до десет“ замјењују се ријечима: “од пет до петнаест”.  

   У ставу 4 ријеч: “пет” замјењује се ријечју: “осам”. 

   У ставу 5 ријеч: “пет” замјењује се ријечју: “десет”. 

 

 

Члан 11 

  

   У члану 218 у ставу 1, ријеч: „једне“ замјењује се ријечју: “три”.  

 

 

Члан 12 

 

   Иза члана 235 додаје се члан 235а који гласи:  

 

„Злоупотреба положаја одговорног лица 

Члан 235а 

 

(1) Одговорно лице које искоришћавањем свог положаја или овлашћења, прекорачењем граница свог 

овлашћења или невршењем своје дужности прибави себи или другом физичком или правном 

лицу противправну корист или другом нанесе имовинску штету, уколико тиме нису остварена 
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обиљежја неког другог кривичног дјела, казниће се казном затвора од шест мјесеци до три 

године.  

 

(2) Ако је извршењем дјела из става 1 овог члана прибављена имовинска корист која прелази износ 

од 10.000 КМ, учинилац ће се казнити казном затвора од једне до пет година и новчаном казном, а 

ако тај износ прелази 50.000 КМ, казном затвора од двије до десет година.“ 

 

                                                                      Члан 13 

 

      У члану 246а мијењају се назив члана и члан и гласе: 

 

„Примање поклона или друге користи у обављању привредне или друге дјелатности 

            Члан 246а 

 

(1) Ко при обављању привредне или друге дјелатности за себе или другог, непосредно или посредно, 

захтијева или прими поклон или другу корист или ко прими обећање поклона или друге користи 

да закључи уговор или постигне пословни договор или пружи услугу или да се уздржи од таквог 

дјеловања или кршењем других дужности у обављању привредне или друге дјелатности на штету 

или у корист субјекта привредног пословања или другог правног лица за које или у којем ради или 

другог лица, казниће се казном затвора од једне до осам година. 

  

(2) Учинилац дјела из става 1 овог члана који послије закључења уговора или постизања пословног 

договора или послије пружене услуге или уздржавања од таквог дјеловања, за себе или другог 

захтијева или прими поклон или другу корист или прихвати обећање поклона или друге користи, 

казниће се казном затвора од шест мјесеци до три године.  

 

(3) Примљени поклон и имовинска корист одузеће се.“  

                                               

 

                                                                        Члан 14 

 

      У члану 246b мијењају се назив члана и члан и гласе: 

 

„Давање поклона или друге користи у обављању привредне или друге дјелатности 

           Члан 246b 

 

(1) Ко непосредно или посредно учини, понуди или обећа поклон или другу корист лицу да оно при 

обављању привредне или друге дјелатности, закључи уговор или постигне пословни договор или 

пружи услугу или се уздржи од таквог дјеловања или крши друге дужности у обављању 

привредне или друге дјелатности на штету или у корист субјекта привредног или другог 

пословања за које или у којем ради или на штету или у корист другог правног или физичког лица 

или ко посредује при оваквом давању поклона или друге користи, казниће се казном затвора од 

шест мјесеци до пет година. 

 

(2) Учинилац дјела из става 1 овог члана који је дао поклон или другу корист на захтјев лица да оно 

при обављању привредне или друге дјелатности закључи уговор, постигне пословни договор, 

пружи услугу или крши дужност, а дјело је пријавио прије него што је сазнао да је оно откривено, 

може се ослободити од казне.  

 



 

2 

 

(3) Дати поклон и имовинска корист из ставова 1 и 2 овог члана одузеће се.“ 

 

 

Члан 15 

       

       У члану 346 мијењају се назив члана и члан и гласе: 

 

„Одавање истовјетности свједока под заштитом 

Члан 346 

 

       Судија суда у Брчко дистрикту  Босне и Херцеговине или друго службено лице које је 

учествовало у испитивању свједока под заштитом у кривичном поступку који се води по закону 

Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, које неовлашћеном лицу учини приступачним податке о 

истовјетности свједока под заштитом, казниће се казном затвора од шест мјесеци до пет година.“ 

 

 

Члан 16 
 

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

дистрикта БиХ. 

 

Члан 17 

 

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. 

 

 

 

Број: 01-02-474/18 

Брчко, 14. новембра 2018. године 

                                                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                                                 СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

 

                                                                                                                            Есед Кадрић 

 

 

 

 

 

 

 


