
Члан 11.
(1) На кон пре но са пра ва сво ји не на ка пи та лу Ре пу бли -

ке на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, пред ви ђе не у чла ну 2.
овог за ко на, Бан ка је ду жна у ро ку од 30 да на да по кре не
по сту пак сма ње ња основ ног ка пи та ла Ак циј ског фон да, по
осно ву пре но са пра ва сво ји не на ка пи та лу.

(2) Од лу ка о сма ње њу основ ног ка пи та ла об ја вљу је се
у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске” и јед ном днев -
ном ли сту до ступ ном на те ри то ри ји Ре пу бли ке, два пу та у
раз ма ку од 15 да на, са по зи вом по вје ри о ци ма да при ја ве
сво ја по тра жи ва ња у ро ку од де сет да на од да на дру гог
обја вљи ва ња.

Члан 12.
Над зор над при мје ном овог за ко на вр ши ће Ми ни стар -

ство и Ми ни стар ство фи нан си ја.
Члан 13.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.
Број: 01-971/10 Предсједник
8. јула 2010. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву тач ке 2. Аманд ма на XL на Устав Ре пу бли ке

Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ
О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗ МЈЕ НА МА И 

ДО ПУ НА МА КРИ ВИЧ НОГ ЗА КО НА 
РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Про гла ша вам За кон о измјенама и допунама Кривич -
ног закона Републике Српске, који је Народна скупштина
Републике Српске усвојила на Тридесет осмој сједници,
одржаној 6., 7. и 8. јула 2010. године - а Вијеће народа 16.
јула 2010. године потврдило да усвојеним Законом о
измјенама и допунама Кривич ног закона Републике
Српске није угрожен витални национални интерес консти-
тутивних народа у Републици Српској.
Број: 01-020-846/10 Пред сјед ник
22. јула 2010. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Академик др Рај ко Ку зма но вић, с.р.

З А  КО Н
О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА КРИ ВИЧ НОГ ЗА КО НА

РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Члан 1.
У Кри вич ном за ко ну Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни

гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 49/03, 108/04, 37/06 и
70/06), по сли је чла на 3. до да је се но ви члан 3а. ко ји гла си:

“На че ло кри ви це
Члан 3а.

Ни ко не мо же би ти ка жњен, ни ти се пре ма ње му мо гу
из ре ћи дру ге кривичнe санк ци је ако ни је крив за учи ње но
кри вич но дје ло.”.

Члан 2.
У на зи ву дру ге гла ве ри је чи: “КРИ ВИЧ НА ОД ГО ВОР -

НОСТ” за мје њу ју се ри јеч ју: “КРИ ВИ ЦА”, као и у ци је лом
тек сту За ко на у од го ва ра ју ћем па де жу.

Члан 3.
По сли је чла на 12. до да је се но ви члан 12а. ко ји гла си:

“Си ла и при јет ња
Члан 12а.

(1) Ни је кри вич но дје ло оно дје ло ко је је учи ње но под
деј ством нео до љи ве си ле.

(2)  Учи ни лац ко ји је учи нио кри вич но дје ло под деј -
ством одо љи ве си ле или при јет ње мо же се бла же ка зни ти.

(3)  У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на, као учи ни лац кри -
вич ног дје ла сма тра ће се ли це ко је је при ми је ни ло нео до -
љи ву си лу.”.

Члан 4.
Члан 13. ми је ња се и гла си:

“Са др жај кри ви це
Члан 13.

(1) Кри ви ца по сто ји ако је учи ни лац у ври је ме из вр ше -
ња кри вич ног дје ла био ура чун љив и при то ме по сту пао са
уми шља јем.

(2) Кри ви ца за кри вич но дје ло по сто ји и ако је учи ни -
лац по сту пао из не ха та, ако то за кон из ри чи то од ре ђу је.”.

Члан 5.
У чла ну 14. у ста ву 3. ри је чи: “кри вич но је од го во ран”,

за мје њу ју се ри је чи ма: “крив је”, као и у ци је лом тек сту за -
ко на у од го ва ра ју ћем па де жу, а ри је чи у за гра ди: “(са мо -
скри вље на не у ра чун љи вост)”, бри шу се.

Члан 6.
Члан 18. ми је ња се и гла си:

“Ствар на за блу да
Члан 18.

(1) Ни је крив учи ни лац ко ји дје ло учи ни у нео т кло њи -
вој ствар ној за блу ди.

(2) Ствар на за блу да је нео т кло њи ва ако учи ни лац у
ври је ме из вр ше ња кри вич ног дје ла ни је био свје стан не ког
ње го вог за ко ном од ре ђе ног оби љеж ја или је по гре шно сма -
трао да по сто је окол но сти пре ма ко ји ма би, да су оне
ствар но по сто ја ле, то дје ло чи ни ле до зво ље ним.

(3) Ако је учи ни лац био у ствар ној за блу ди усљед не ха -
та, по сто ја ће кри вич но дје ло учи ње но из не ха та, ако за кон
за то кри вич но дје ло од ре ђу је ка жња ва ње и за не хат.”.

Члан 7.
У чла ну 24. у ста ву 2. ри је чи: “пет го ди на”, за мје њу ју

се ри је чи ма: “три го ди не”.
По сли је ста ва 2. до да је се но ви став 3. ко ји гла си:
“(3) Као под стре ка ва ње на из вр ше ње кри вич ног дје ла

сма тра се на ро чи то: упу ћи ва ње мол бе, убје ђи ва ње или на -
го ва ра ње, при ка зи ва ње ко ри сти од из вр ше ња кри вич ног
дје ла, да ва ње или обе ћа ва ње по кло на, зло у по тре ба од но са
под ре ђе но сти или за ви сно сти, до во ђе ње или одр жа ва ње
ли ца у ста њу ствар не или прав не за блу де.”.

Члан 8.
Члан 29. ми је ња се и гла си:

“Вр сте ка зни
Члан 29.

Учи ни о цу кри вич ног дје ла ко ји је крив мо гу се из ре ћи:
1) ка зна ду го трај ног за тво ра,
2) ка зна за тво ра,
3) нов ча на ка зна.”.

Члан 9.
По сли је чла на 31. до да је се но ви члан 31а. ко ји гла си:

“Ка зна ду го трај ног за тво ра
Члан 31а.

(1) За нај те же об ли ке те шких кри вич них дје ла учи ње -
них са уми шља јем мо же се про пи са ти ка зна ду го трај ног
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за тво ра у тра ја њу од два де сет и пет до че тр де сет и пет го -
ди на.

(2) Ка зна ду го трај ног за тво ра ни ка да се не мо же про пи -
са ти као је ди на глав на ка зна за по је ди но кри вич но дје ло.

(3) Ка зна ду го трај ног за тво ра не мо же се из ре ћи из вр -
ши о цу ко ји у ври је ме из вр ше ња кри вич ног дје ла ни је на -
вр шио два де сет и јед ну го ди ну жи во та.

(4) Ка зна ду го трај ног за тво ра из ри че се са мо на пу не
го ди не.

(5) Ако је из ре че на ка зна ду го трај ног за тво ра, ам не сти -
ја и по ми ло ва ње мо гу се да ти тек на кон из др жа них три пе -
ти не те ка зне.”.

Члан 10.
Члан 32. ми је ња се и гла си:

“Ка зна за тво ра
Члан 32.

(1) Ка зна за тво ра не мо же би ти кра ћа од три де сет да на,
ни ти ду жа од два де сет го ди на.

(2) Под усло ви ма про пи са ним Гла вом ше стом овог за -
ко на мо же се из ре ћи ка зна ма ло љет нич ког за тво ра. Ка зна
ма ло љет нич ког за тво ра је по сво јој свр си, при ро ди, тра ја -
њу и на чи ну из вр ше ња по себ на ка зна ли ше ња сло бо де.”.

Члан 11.
У чла ну 33. у ста ву 1. ри је чи: “Ка зна ду го трај ног за тво -

ра се из ри че са мо на пу не го ди не”, бри шу се.
У ста ву 2. ри јеч: “три”, за мје њу је се ри јеч ју: “шест”.

Члан 12.
У чла ну 34. у ста ву 1. ри је чи: “шест мје се ци”, за мје њу -

ју се ри је чи ма: “јед не го ди не”.
У ста ву 4. ри је чи: “из ре че не ка зне за тво ра”, за мје њу ју

се ри је чи ма: “шест мје се ци”.
Члан 13.

У чла ну 35. у ста ву 3. број: “50” за мје њу је се бро јем:
“500”, а број: “50.000” за мје њу је се бро јем: “100.000”.

У ста ву 4. ри је чи: “се осла ња на”, за мје њу ју се ри је чи -
ма: “узи ма у об зир”.

У ста ву 7. ри јеч: “дви је”, за мје њу је се ри јеч ју: “јед не”.
Члан 14.

У чла ну 36. у ста ву 3) број: “50”, за мје њу је се бро јем:
“100”, а ри је чи: “али за твор у том слу ча ју не мо же би ти ду -
жи од шест мје се ци”, за мје њу ју се ри је чи ма: “с тим да не
мо же пре ко ра чи ти про пи са ну ка зну за то дје ло”.

Члан 15.
У чла ну 37. по сли је ста ва 1. до да ју се ст. 2. и 3. ко ји

гла се:
“(2) Окол ност ко ја је оби љеж је кри вич ног дје ла не мо -

же се узе ти у об зир и као оте жа ва ју ћа окол ност, од но сно
олак ша ва ју ћа окол ност, из у зев ако пре ла зи мје ру ко ја је по -
треб на за по сто ја ње кри вич ног дје ла или од ре ђе ног об ли -
ка кри вич ног дје ла или ако по сто је дви је или ви ше ова квих
окол но сти, а са мо јед на је до вољ на за по сто ја ње те жег, од -
но сно лак шег об ли ка кри вич ног дје ла.

(3) У слу ча је ви ма ка да је кри вич но дје ло учи ње но из
мр жње, ка ко је про пи са но у чла ну 147. став 25. овог за ко -
на, суд ће то узе ти у об зир као оте жа ва ју ћу окол ност и од -
мје ри ти ве ћу ка зну, осим ако за кон не про пи су је те же ка -
жња ва ње за ква ли фи ко ва ни об лик кри вич ног дје ла.”.

До са да шњи ст. 2. и 3. по ста ју ст. 4. и 5.
Члан 16.

У чла ну 39. у ста ву 1. у тач ки 5) број: “50”, за мје њу је
се бро јем: “500”.

Члан 17.
По сли је чла на 42. до да је се но ви члан 42а. ко ји гла си:

“Про ду же но кри вич но дје ло
Члан 42а.

(1) Про ду же но кри вич но дје ло је учи ње но ка да је учи -
ни лац са уми шља јем учи нио ви ше истих или исто вр сних
кри вич них дје ла ко ја, с об зи ром на на чин на ко ји су учи ње -
на, њи хо ву вре мен ску по ве за ност и дру ге ствар не окол но -
сти ко је их по ве зу ју, чи не је дин стве ну цје ли ну.

(2) Ка да се ра ди о про ду же ном кри вич ном дје лу истих
за кон ских оби љеж ја, суд ће утвр ди ти вр сту и мје ру ка зне
ко ја је про пи са на за то кри вич но дје ло. Ако се ра ди о исто -
вр сним кри вич ним дје ли ма, суд ће утвр ди ти вр сту и мје ру
ка зне ко ја је про пи са на за нај те же од тих дје ла.

(3) Од ред бе овог за ко на о сти ца ју кри вич них дје ла не -
ће се при мје њи ва ти ка да учи ни лац чи ни про ду же но кри -
вич но дје ло.”.

Члан 18.
У чла ну 44. у ста ву 3. број: “50”, за мје њу је се бро јем:

“100”.
Члан 19.

У чла ну 47. по сли је ста ва 3. до да је се но ви став 4. ко ји
гла си:

“(4) Услов на осу да не мо же се из ре ћи учи ни о цу ко јем
је већ јед ном из ре че на услов на осу да за учи ње но кри вич но
дје ло и учи ни о цу ко ји је јед ном или ви ше пу та пра во сна -
жно осу ђи ван на ка зну за тво ра.”.

Члан 20.
Члан 48. ми је ња се и гла си:

“Опо зи ва ње услов не осу де због но вог кри вич ног дје ла
Члан 48.

(1) Суд ће опо зва ти услов ну осу ду, ако осу ђе ни у ври је -
ме про вје ра ва ња учи ни јед но или ви ше кри вич них дје ла.

(2) Ка да опо зо ве услов ну осу ду, суд ће при мје ном од ре -
да ба из чла на 42. овог за ко на из ре ћи је дин стве ну ка зну и за
ра ни је учи ње но дје ло и за но во кри вич но дје ло, узи ма ју ћи
ка зну из опо зва не услов не осу де као утвр ђе ну.”.

Члан 21.
Члан 49. ми је ња се и гла си:
“Опо зи ва ње услов не осу де због ра ни је учи ње ног 

кри вич ног дје ла
Члан 49.

(1) Суд ће опо зва ти услов ну осу ду, ако по сли је ње ног
из ри ца ња утвр ди да је осу ђе ни из вр шио кри вич но дје ло
при је не го што је услов но осу ђен.

(2) У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на суд ће при ми је ни -
ти од ред бу из чла на 48. став 2. овог за ко на.”.

Члан 22.
У чла ну 51. у ста ву 1. ри је чи: “ко је по вла чи опо зи ва ње

услов не осу де”, бри шу се.
Члан 23.

У чла ну 54. став 5. бри ше се.
Члан 24.

У чла ну 91. став 3. ми је ња се и гла си:
“(3) Пу но љет ном ли цу мо же се за кри вич но дје ло ко је

је из вр ши ло као ста ри ји ма ло љет ник из ре ћи од го ва ра ју ћа
вас пит на мје ра по ја ча ног над зо ра, од го ва ра ју ћа за вод ска
вас пит на мје ра, а под усло вом из чла на 87. овог за ко на, ка -
зна ма ло љет нич ког за тво ра. При оцје ни да ли ће и ко ју од
ових санк ци ја из ре ћи, суд ће узе ти у об зир све окол но сти
слу ча ја, а на ро чи то те жи ну учи ње ног дје ла, ври је ме ко је је
про те кло од ње го вог из вр ше ња, вла да ње учи ни о ца, као и
свр ху ко ју тре ба по сти ћи овим санк ци ја ма.”.

Члан 25.
У чла ну 98. у ста ву 1. тач ка 3) ми је ња се и гла си:
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“3) од у зи ма ње до зво ла или одо бре ња ко ја се из да ју
одлу ком др жав них ор га на или ста ту са ко ји се при зна је
одлу ком др жав них ор га на.”

Члан 26.
У чла ну 103. у ста ву 5. ри је чи: “у ино стран ству”, за мје -

њу ју се ри је чи ма: “или ин те ре са”.
Члан 27.

У на зи ву чла на 120. по сли је ри је чи: “учи ње на”, до да ју
се ри је чи: “ван ње не те ри то ри је или”.

Члан 28.
У чла ну 126. по сли је ста ва 2. до да је се но ви став 3. ко -

ји гла си:
“(3) До ма ће прав но ли це је, у скла ду са овим за ко ном, од -

го вор но за кри вич но дје ло учи ње но из ван Ре пу бли ке Срп ске
про тив стра не др жа ве, стра них др жа вља на или стра них
прав них ли ца под усло ви ма из чла на 121. овог за ко на.”.

Члан 29.
У чла ну 135. по сли је ста ва 2. до да је се но ви став 3. ко -

ји гла си:
“(3) Ако се нов ча на ка зна не пла ти у ро ку ко ји је утвр -

ђен пре су дом, без од га ђа ња ће се спро ве сти по сту пак при -
нуд не на пла те.”.

Члан 30.
Члан 142. ми је ња се и гла си:

“За бра на оба вља ња од ре ђе них дје лат но сти
Члан 142.

(1) Мје ром без бјед но сти за бра не оба вља ња од ре ђе не
дје лат но сти суд мо же прав ном ли цу за бра ни ти про из вод њу
од ре ђе них про из во да или оба вља ње од ре ђе них по сло ва
или му за бра ни ти да се ба ви од ре ђе ним по сло ви ма про ме -
та ро бе или дру гим по слом, од но сно дје лат но сти ма.

(2) Мје ра без бјед но сти из ста ва 1. овог чла на из ри че се
прав ном ли цу ако би ње го во да ље ба вље ње од ре ђе ном дје -
лат но шћу би ло опа сно по жи вот и здра вље љу ди или штет -
но за при вред но или фи нан сиј ско по сло ва ње дру гих ли ца
или за при вре ду или ако је прав но ли це у по сљед ње дви је
го ди не при је из вр ше ња кри вич ног дје ла би ло већ ка жње но
за исто или слич но кри вич но дје ло.

(3) Мје ра без бјед но сти из ста ва 1. овог чла на мо же се
из ре ћи у тра ја њу од шест мје се ци до пет го ди на, ра чу на ју -
ћи од пра во сна жно сти осу де.”.

Члан 31.
У чла ну 147. у ста ву 6. ри је чи: “и дру ги функ ци о нер

ме ђу на род ног су да”, за мје њу ју се ри је чи ма: “или дру го
слу жбе но ли це ме ђу на род ног су да ко је ра ди за на кна ду или
без на кна де”.

Став 8. ми је ња се и гла си:
“(8) При вред но дру штво је, у сми слу овог за ко на, ор -

тач ко дру штво, ко ман дит но дру штво, дру штво са огра ни -
че ном од го вор но шћу и ак ци о нар ско дру штво (отво ре но и
за тво ре но).”.

У ста ву 12. ри јеч: “кри ми нал на” бри ше се.
Став 16. бри ше се.
До са да шњи ст. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. и 25. по ста -

ју ст. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. и 24.
По сли је ста ва 24. до да је се но ви став 25. ко ји гла си:
“(25) Мр жња пред ста вља по бу ду за чи ње ње кри вич ног

дје ла, про пи са ног овим за ко ном, ко ја је у цје ли ни или дје -
ли мич но за сно ва на на раз ли ка ма по осно ву: ствар ног или
прет по ста вље ног ет нич ког или на ци о нал ног по ри је кла, је -
зи ка или пи сма, вјер ских увје ре ња, ра се, бо је ко же, по ла,
пол не ори јен та ци је, по ли тич ког или дру гог увје ре ња, со -
ци јал ног по ри је кла, дру штве ног по ло жа ја, до би, здрав -
стве ног ста ту са или дру гих осо би на или због до во ђе ња у
ве зу са осо ба ма ко је има ју не ку од на ве де них раз ли чи тих
осо би на.”.

Члан 32.
У чла ну 149. у ста ву 1. у тач ки 2) по сли је ри је чи: “на -

ро чи то ни ских по бу да”, бри ше се за пе та и до да ју се ри је -
чи: “или из мр жње,”.

Члан 33.
Члан 155. ми је ња се и гла си:

“Ла ка тје ле сна по вре да
Члан 155.

(1) Ко дру го га ла ко тје ле сно по ври је ди или му здра вље
ла ко на ру ши,
ка зни ће се нов ча ном ка зном или за тво ром до јед не го ди не.

(2) Ако је та ква по вре да на не се на оруж јем, опа сним
ору ђем или дру гим сред ством по доб ним да ти је ло те шко
по ври је ди или здра вље те шко на ру ши,
ка зни ће се за тво ром до три го ди не.

(3) Учи ни о цу дје ла из ста ва 1. овог чла на суд мо же из -
ре ћи суд ску опо ме ну ако је био иза зван те шким ври је ђа -
њем или на сил нич ким по на ша њем оште ће ног.

(4) Го ње ње за дје ло из ста ва 1. овог чла на пред у зи ма се
по при је дло гу.”.

Члан 34.
У чла ну 156. по сли је ста ва 2. до да је се став 3. ко ји гла -

си:
“(3) Ко дје ло из ста ва 1. овог чла на учи ни из мр жње,

ка зни ће се за тво ром од јед не до осам го ди на.”.
До са да шњи ст. 3, 4. и 5. по ста ју ст. 4, 5. и 6.

Члан 35.
У чла ну 187. у ста ву 1. ри јеч: “јед не”, за мје њу је се

ријеч ју: “три”.
У ста ву 2. ри је чи: “до дви је го ди не”, за мје њу ју се ри је -

чи ма: “од шест мје се ци до пет го ди на”.
Члан 36.

У чла ну 191. ри је чи: “до три го ди не”, за мје њу ју се
рије чи ма: “од шест мје се ци до пет го ди на”.

Члан 37.
У чла ну 192. у ста ву 2. ри је чи: “до три го ди не”, за мје -

њу ју се ри је чи ма: “од шест мје се ци до пет го ди на”.
Члан 38.

У чла ну 193. у ста ву 1. ри јеч: “јед не”, за мје њу је се
ријеч ју: “дви је”.

У ста ву 2. ри је чи: “од три до пет на ест го ди на”, за мје -
њу ју се ри је чи ма: “нај ма ње пет го ди на”.

Став 3. ми је ња се и гла си:
“(3) Ако је усљед дје ла из ста ва 1. овог чла на на сту пи -

ла смрт ли ца пре ма ко јем је дје ло из вр ше но,
учи ни лац ће се ка зни ти за тво ром нај ма ње пет го ди на.”.

По сли је ста ва 3. до да ју се ст. 4. и 5. ко ји гла се:
“(4) Ако је усљед дје ла из ста ва 2. овог чла на на сту пи -

ла смрт ли ца пре ма ко јем је дје ло из вр ше но,
учи ни лац ће се ка зни ти за тво ром нај ма ње де сет го ди на или
ка зном ду го трај ног за тво ра.

(5) Ко дје ло из ста ва 1. овог чла на учи ни из мр жње,
ка зни ће се за тво ром од три до пет на ест го ди на.”.

До са да шњи став 4. по ста је став 6.
Члан 39.

У чла ну 194. у ста ву 1. ри је чи: “шест мје се ци до пет”,
за мје њу ју се ри је чи ма: “јед не до осам”.

У ста ву 2. ри је чи: “од три до пет на ест”, за мје њу ју се
ри је чи ма: “нај ма ње пет”.

Став 3. ми је ња се и гла си:
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“(3) Ако је усљед дје ла из ста ва 1. овог чла на на сту пи -
ла смрт ли ца пре ма ко јем је дје ло из вр ше но,
учи ни лац ће се ка зни ти за тво ром нај ма ње пет го ди на.”.

По сли је ста ва 3. до да је се но ви став 4. ко ји гла си:
“(4) Ако је усљед дје ла из ста ва 2. овог чла на на сту пи -

ла смрт ли ца пре ма ко јем је дје ло из вр ше но,
учи ни лац ће се ка зни ти за тво ром, нај ма ње де сет го ди на
или ка зном ду го трај ног за тво ра.”.

Члан 40.
У чла ну 195. у ста ву 1. ри јеч: “осам”, за мје њу је се

ријеч ју: “де сет”.
Члан 41.

У чла ну 196. у ста ву 1. ри је чи: “до три го ди не”, за мје -
њу ју се ри је чи ма: “од шест мје се ци до пет го ди на”.

У ста ву 2. ри је чи: “шест мје се ци до пет”, за мје њу ју се
ри је чи ма: “јед не до осам”.

Члан 42.
У чла ну 198. у ст. 1, 2. и 3. по сли је ри је чи: “за ра де”, до -

да ју се ри је чи: “или дру ге ко ри сти”.
У ста ву 2. ри јеч: “пет”, за мје њу је се ри јеч ју: “осам”.
У ста ву 4. ри је чи: “од јед не до два на ест”, за мје њу ју се

ри је чи ма: “од дви је до пет на ест”.
Члан 43.

У чла ну 199. у ста ву 1. ри је чи: “шест мје се ци до пет”,
за мје њу ју се ри је чи ма: “јед не до осам”.

Члан 44.
У на зи ву чла на 200. по сли је ри је чи: “Про из вод ња”, до -

да ју се за пе та и ри јеч: “по сје до ва ње”.
У ста ву 1. по сли је ри је чи: “Ко”, до да је се ри јеч: “по сје -

ду је”, ста вља за пе та, а ри је чи: “нов ча ном ка зном или
затво ром до јед не го ди не”, за мје њу ју се ри је чи ма: “за тво -
ром до три го ди не”.

У ста ву 2. ри је чи: “до три го ди не”, за мје њу ју се ри је чи -
ма: “од шест мје се ци до пет го ди на”.

У ста ву 3. ри је чи: “од шест мје се ци до пет го ди на”, за -
мје њу ју се ри је чи ма: “од јед не до осам го ди на”.

Члан 45.
На зив чла на 201. ми је ња се и гла си: “Ро до скрв ње ње”.

Члан 46.
У чла ну 204. у ста ву 1. ри јеч: “из ме ђу”, бри ше се.

Члан 47.
У чла ну 205. у ста ву 2. ри је чи: “од три мје се ца до три

го ди не”, за мје њу ју се ри је чи ма: “од шест мје се ци до пет
го ди на”.

Члан 48.
У чла ну 224. у ста ву 1. ри јеч: “јед не”, за мје њу је се ри -

јеч ју: “три”.
У ста ву 2. ри јеч: “три”, за мје њу је се ри јеч ју: “пет”.
У ста ву 3. ри јеч: “јед не”, за мје њу је се ри јеч ју: “три”.

Члан 49.
У чла ну 225. у ста ву 1. ри је чи: “шест мје се ци до пет го -

ди на”, за мје њу ју се ри је чи ма: “дви је го ди не до де сет го ди -
на”.

У ста ву 2. ри јеч: “јед не”, за мје њу је се ри јеч ју: “три”.
Члан 50.

У чла ну 232. у ста ву 1. у тач ки 6) бри ше се тач ка, ста -
вља се за пе та и до да је но ва тач ка 7) ко ја гла си:

“7) из мр жње”.
Члан 51.

У чла ну 233. у ста ву 2. по сли је ри је чи: “по вре да”, до -
да ју се ри је чи: “или ако је учи ње но из мр жње”.

Члан 52.
У чла ну 234. у ста ву 2. по сли је ри је чи: “по вре да”, до -

да ју се ри је чи: “или ако је учи ње но из мр жње”.
Члан 53.

Члан 238. бри ше се.
Члан 54.

У чла ну 249. по сли је ста ва 2. до да је се став 3. ко ји гла -
си:

“(3) Ко кри вич но дје ло из ст. 1. и 2. овог чла на учи ни
из мр жње,
ка зни ће се за тво ром од шест мје се ци до пет го ди на.”.

До са да шњи став 3. по ста је став 4.
Члан 55.

Члан 271. бри ше се.
Члан 56.

По сли је гла ве два де сет че твр те до да ју се но ва гла ва
два де сет че твр та а.: “КРИ ВИЧ НА ДЈЕ ЛА ПРО ТИВ БЕ -
ЗБЈЕД НО СТИ РА ЧУ НАР СКИХ ПО ДА ТА КА” и чл. 292а,
292б, 292в, 292г, 292д, 292ђ. и 292е. ко ји гла се:

“Оште ће ње ра чу нар ских по да та ка и про гра ма
Члан 292а.

(1) Ко нео вла шће но из бри ше, из ми је ни, оште ти, при -
кри је или на дру ги на чин учи ни не у по тре бљи вим ра чу нар -
ски по да так или про грам,
ка зни ће се нов ча ном ка зном или за тво ром до јед не го ди не.

(2) Ако је дје лом из ста ва 1. овог чла на про у зро ко ва на
ште та у из но су ко ји пре ла зи 10.000 КМ,
учи ни лац ће се ка зни ти за тво ром од три мје се ца до три го -
ди не.

(3) Ако је дје лом из ста ва 1. овог чла на про у зро ко ва на
ште та у из но су ко ји пре ла зи 30.000 КМ,
учи ни лац ће се ка зни ти за тво ром од три мје се ца до пет го -
ди на.

(4) Уре ђа ји и сред ства ко ји ма је учи ње но кри вич но дје -
ло из ст. 1. и 2. овог чла на, ако су у сво ји ни учи ни о ца, оду -
 зе ће се.

Ра чу нар ска са бо та жа
Члан 292б.

Ко уне се, уни шти, из бри ше, из ми је ни, оште ти, при кри -
је или на дру ги на чин учи ни не у по тре бљи вим ра чу нар ски
по да так или про грам или уни шти или оште ти ра чу нар или
дру ги уре ђај за елек трон ску об ра ду и пре нос по да та ка са
на мје ром да оне мо гу ћи или знат но оме та по сту пак елек -
трон ске об ра де и пре но са по да та ка ко ји су од зна ча ја за др -
жав не ор га не, јав не слу жбе, уста но ве, пред у зе ћа или дру ге
су бјек те, ка зни ће се за тво ром од шест мје се ци до пет го ди -
на.

Из ра да и уно ше ње ра чу нар ских ви ру са
Члан 292в.

(1) Ко на пра ви ра чу нар ски ви рус у на мје ри ње го вог
уно ше ња у ту ђи ра чу нар или ра чу нар ску мре жу или те ле -
ко му ни ка ци о ну мре жу,
ка зни ће се нов ча ном ка зном или за тво ром до шест мје се ци.

(2) Ко уне се ра чу нар ски ви рус у ту ђи ра чу нар или ра -
чу нар ску мре жу и ти ме про у зро ку је ште ту,
ка зни ће се нов ча ном ка зном или за тво ром до дви је го ди не.

(3) Уре ђај и сред ства ко ји ма је учи ње но кри вич но дје -
ло из ст. 1. и 2. овог чла на од у зе ће се.

Ра чу нар ска пре ва ра
Члан 292г.

(1) Ко уне се не та чан по да так, про пу сти уно ше ње тач -
ног по да тка или на дру ги на чин при кри је или ла жно при -
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ка же по да так и ти ме ути че на ре зул тат елек трон ске об ра де
и пре но са по да та ка у на мје ри да се би или дру гом при ба ви
про тив прав ну имо вин ску ко рист и ти ме дру гом про у зро ку -
је имо вин ску ште ту,
ка зни ће се нов ча ном ка зном или за тво ром до три го ди не.

(2) Ако је дје лом из ста ва 1. овог чла на при ба вље на
имо вин ска ко рист ко ја пре ла зи из нос од 10.000 КМ,
учи ни лац ће се ка зни ти за тво ром од јед не до осам го ди на.

(3) Ако је дје лом из ста ва 1. овог чла на при ба вље на
имо вин ска ко рист ко ја пре ла зи из нос од 30.000 КМ, учи ни -
лац ће се ка зни ти за тво ром од дви је до де сет го ди на.

(4) Ко дје ло из ста ва 1. овог чла на учи ни са мо у на мје -
ри да дру гог оште ти,
ка зни ће се нов ча ном ка зном или за тво ром до шест мје се ци.

Нео вла шће ни при ступ за шти ће ном ра чу на ру, 
ра чу нар ској мре жи, те ле ко му ни ка ци о ној мре жи и

елек трон ској об ра ди по да та ка
Члан 292д.

(1) Ко се, кр ше ћи мје ре за шти те, нео вла шће но укљу чи
у ра чу нар или ра чу нар ску мре жу или нео вла шће но при сту -
пи елек трон ској об ра ди по да та ка,
ка зни ће се нов ча ном ка зном или за тво ром до шест мје се ци.

(2) Ко сни ми или упо три је би по да так до би јен на на чин
пред ви ђен у ста ву 1. овог чла на,
ка зни ће се нов ча ном ка зном или за тво ром до дви је го ди не.

(3) Ако је усљед дје ла из ста ва 1. овог чла на до шло до
за сто ја или озбиљ ног по ре ме ћа ја функ ци о ни са ња елек -
трон ске об ра де и пре но са по да та ка или мре же или су на -
сту пи ле дру ге те шке по сље ди це,
учи ни лац ће се ка зни ти за тво ром до три го ди не.

Спре ча ва ње и огра ни ча ва ње при сту па јав ној 
ра чу нар ској мре жи

Члан 292ђ.
(1) Ко нео вла шће но спре ча ва или оме та при ступ јав ној

ра чу нар ској мре жи,
ка зни ће се нов ча ном ка зном или за тво ром до јед не го ди не.

(2) Ако дје ло из ста ва 1. овог чла на учи ни слу жбе но ли -
це у вр ше њу слу жбе,
ка зни ће се за тво ром до три го ди не.

Нео вла шће но ко ри шће ње ра чу на ра или 
ра чу нар ске мре же

Члан 292е.
(1) Ко нео вла шће но ко ри сти ра чу нар ске услу ге или ра -

чу нар ску мре жу у на мје ри да се би или дру гом при ба ви
про тив прав ну имо вин ску ко рист,
ка зни ће се нов ча ном ка зном или за тво ром до три мје се ца.

(2) Го ње ње за дје ло из ста ва 1. овог чла на пред у зи ма се
по при је дло гу.”.

Члан 57.
По сли је чла на 294. до да је се но ви члан 294а. ко ји гла -

си:
“Иза зи ва ње на ци о нал не, ра сне и вјер ске мр жње и 

не тр пе љи во сти
294а.

(1) Ко иза зи ва или рас па љу је на ци о нал ну, ра сну или
вјер ску мр жњу, раз дор или не тр пе љи вост или ши ри иде је
о су пер и ор но сти јед не ра се или на ро да над дру гим,
ка зни ће се нов ча ном ка зном или за тво ром до дви је го ди не.

(2) Ако је дје ло из ста ва 1. овог чла на учи ње но при ну -
дом, зло ста вља њем, угро жа ва њем си гур но сти, из ла га њем

по ру зи на ци о нал них, ет нич ких или вјер ских сим бо ла,
оште ће њем ту ђих ства ри, скр на вље њем спо ме ни ка, спо -
мен-оби љеж ја или гро бо ва,
учи ни лац ће се ка зни ти за тво ром од шест мје се ци до пет
го ди на.

(3)  Ако је усљед дје ла из ст. 1. и 2. овог чла на до шло
до не ре да, на си ља или дру гих те шких по сље ди ца за за јед -
нич ки жи вот на ро да и оста лих ко ји жи ве у Ре пу бли ци Срп -
ској,
ка зни ће се за тво ром од јед не до осам го ди на.

(4) Ма те ри јал и пред ме ти ко ји но се по ру ке из ста ва 1.
овог чла на, као и сред ства за њи хо ву из ра ду, раз мно жа ва -
ње или рас ту ра ње од у зе ће се.”.

Члан 58.
По сли је чла на 361. до да је се но ви члан 361а. ко ји гла -

си:
“При пре ма ње кри вич ног дје ла

Члан 361а.
Ко на ба ви или при пре ми сред ства или укло ни пре пре -

ке или пре ду зме ка кву дру гу рад њу ко ја ства ра усло ве за
не по сред но чи ње ње, али ни је дио чи ње ња кри вич ног дје ла
од ре ђе ног за ко ном за ко ја се мо же из ре ћи ка зна за тво ра пет
го ди на или те жа ка зна, уко ли ко за при пре ма ње по је ди ног
кри вич ног дје ла ни је од ре ђе на те жа ка зна,
ка зни ће се нов ча ном ка зном или за тво ром до три го ди не.”.

Члан 59.
У чла ну 362. у ста ву 1. ри је чи: “до два де сет” за мје њу -

ју се ри је чи ма: “од два де сет”, а ри јеч: “до жи вот ни”, за мје -
њу је се ри јеч ју: “ду го трај ни”.

Члан 60.
У чла ну 363. у ста ву 3. ри јеч: “до жи вот ног”, за мје њу је

се ри јеч ју: “ду го трај ног”.
Члан 61.

У чла ну 369. у ста ву 1. ри је чи: “или њи хо вог за мје ни -
ка”, бри шу се.

Члан 62.
Члан 387. ми је ња се и гла си:

“Спре ча ва ње слу жбе ног ли ца у вр ше њу слу жбе не 
рад ње

Члан 387.
(1) Ко си лом или при јет њом да ће не по сред но упо -

трије би ти си лу да спри је чи слу жбе но ли це у ин сти ту ци ја -
ма Ре пу бли ке Срп ске у вр ше њу слу жбе не рад ње ко ју је
пред у зе ло у окви ру сво јих овлашће ња или га на исти на чин
при ну ди на вр ше ње слу жбе не рад ње,
ка зни ће се за тво ром до три го ди не.

(2) Ако је кри вич ним дје лом из ста ва 1. овог чла на слу -
жбе но ли це зло ста вља но или су му на не се не лак ше тје ле -
сне по вре де или је кри вич но дје ло по чи ње но при јет њом
упо тре бе оруж ја,
учи ни лац ће се ка зни ти за тво ром од шест мје се ци до пет
го ди на.

(3) Ко кри вич но дје ло из ст. 1. и 2. овог чла на учи ни
пре ма слу жбе ном ли цу при ли ком вр ше ња по сло ва без бјед -
но сти Ре пу бли ке Срп ске, ли ше ња сло бо де учи ни о ца кри -
вич ног дје ла или чу ва ња ли ца ко је је ли ше но сло бо де,
ка зни ће се за тво ром од јед не до де сет го ди на.

(4) Ако је учи ни лац кри вич ног дје ла из ст. 1, 2. и 3. овог
чла на био иза зван про тив за ко ни тим или гру бим по сту па -
њем слу жбе ног ли ца, мо же се осло бо ди ти ка зне.”.

Члан 63.
По сли је чла на 387. до да је се но ви члан 387а. ко ји гла -

си:
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“На пад на слу жбе но ли це у вр ше њу по сло ва 
без бјед но сти, от кри ва њу или ли ше њу сло бо де 

учи ни ла ца кри вич них дје ла
Члан 387а.

(1) Ко на пад не или озбиљ но при је ти да ће на па сти слу -
жбе но ли це у ин сти ту ци ја ма Ре пу бли ке Срп ске или ли це
ко је му по ма же у вр ше њу по сло ва без бјед но сти Ре пу бли ке
Срп ске, от кри ва њу или ли ше њу сло бо де учи ни ла ца кри -
вич них дје ла или чу ва њу ли ца ко је је ли ше но сло бо де,
ка зни ће се за тво ром до три го ди не.

(2) Ако је кри вич ним дје лом из ста ва 1. овог чла на слу -
жбе но ли це или ли це ко је му по ма же лак ше тје ле сно по -
ври је ђе но или је кри вич но дје ло из ста ва 1. овог чла на учи -
ње но уз при јет њу упо тре бе оруж ја,
учи ни лац ће се ка зни ти за тво ром од шест мје се ци до пет
го ди на.

(3) Ако је кри вич ним дје лом из ста ва 1. овог чла на слу -
жбе но ли це или ли це ко је му по ма же те шко тје ле сно по -
ври је ђе но,
учи ни лац ће се ка зни ти за тво ром од јед не до де сет го ди на.

(4) Ако је учи ни лац кри вич ног дје ла из ст. 1, 2. и 3. овог
чла на био иза зван не за ко ни тим или гру бим по сту па њем
слу жбе ног ли ца или ли ца ко је му по ма же, мо же се осло бо -
ди ти ка зне.”.

Члан 64.
Члан 390. бри ше се.

Члан 65.
У чла ну 398. у ста ву 1. ри је чи: “три мје се ца до три го -

ди не”, за мје њу ју се ри је чи ма: “дви је го ди не до пет го ди -
на”.

У ста ву 2. ри јеч: “јед не”, за мје њу је се ри јеч ју: “три”.
Члан 66.

У чла ну 399. у ста ву 1. ри је чи: “шест мје се ци”, за мје -
њу ју се ри је чи ма: “дви је го ди не”.

У ста ву 2. ри јеч: “јед не”, за мје њу је се ри јеч ју: “три”.
У ста ву 3. ри је чи: “три мје се ца”, за мје њу ју се ри је чи -

ма: “дви је го ди не”.
У ста ву 4. ри јеч: “три”, за мје њу је се ри јеч ју: “пет”.
У ста ву 5. ри јеч: “дви је”, за мје њу је се ри јеч ју: “пет”.
По сли је ста ва 5. до да ју се но ви ст. 6. и 7. ко ји гла се:
“(6) Ко нео вла шће но на јав ном мје сту но си ва тре но

оруж је чи је је на ба вља ње гра ђа ни ма до зво ље но, а за ко је
не ма ору жни лист, од но сно до зво лу за др жа ње оруж ја,
ка зни ће се нов ча ном ка зном или за тво ром до јед не го ди не.

(7) Ко нео вла шће но на јав ном мје сту но си ва тре но, хе -
миј ско, би о ло шко или ну кле ар но оруж је, му ни ци ју или
екс пло зив не ма те ри је или ка кво дру го бор бе но сред ство
чи је на ба вља ње гра ђа ни ма уоп ште ни је до зво ље но,
ка зни ће се за тво ром од јед не до три го ди не.”.

До са да шњи став 6. по ста је став 8.
Члан 67.

У чла ну 402. по сли је ста ва 4. до да је се став 5. ко ји гла -
си:

“(5) Ако су дје ла из ст. 1, 2. и 3. овог чла на учи ње на из
мр жње,
учи ни лац ће се ка зни ти за тво ром од јед не до де сет го ди -
на.”.

До са да шњи ст. 5. и 6. по ста ју ст. 6. и 7.
Члан 68.

Овла шћу је се За ко но дав ни од бор На род не скуп шти не
Ре пу бли ке Срп ске да утвр ди пре чи шће ни текст овог за ко -
на.

Члан 69.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -

ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.
Број: 01-967/10 Предсједник
7. јула 2010. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

1163
На осно ву чла на 70. став 1. т. 2. и 6. Уста ва Ре пу бли ке

Срп ске, чл. 183. и 187. По слов ни ка На род не скуп шти не Ре -
пу бли ке Срп ске - Пре чи шће ни текст (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 79/07) и чла на 30. За ко на о за ду -
жи ва њу, ду гу и га ран ци ја ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 30/07 и 29/10), На род на
скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске, на Три де сет осмој сјед ни ци,
одр жа ној 13. ју ла 2010. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У
О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ ЗА ИЗ ДА ВА ЊЕ ГА РАН ЦИ ЈА

РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ ЗА КРЕ ДИТ НО ЗА ДУ ЖЕ ЊЕ 
“ВО ДО ВОД И КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА” АД БИ ЈЕ ЉИ НА КОД

ЕВРОП СКЕ БАН КЕ ЗА ОБ НО ВУ И РАЗ ВОЈ

I
Овом од лу ком да је се са гла сност за из да ва ње га ран ци -

ја Ре пу бли ке Срп ске за кре дит но за ду же ње “Во до вод и ка -
на ли за ци ја” а.д. Би је љи на код Европ ске бан ке за об но ву и
раз вој (у да љем тек сту: EBRD) по Про јек ту Би је љи на фа за
II - По стро је ње за пре чи шћа ва ње от пад них во да и про ши -
ре ње во до вод не и ка на ли за ци о не мре же, у из но су од
5.000.000,00 евра.

II
Овла шћу је се ми ни стар фи нан си ја да пот пи ше:
- уго вор о по др шци зај ма из ме ђу Ре пу бли ке Срп ске,

општи не Би је љи на и EBRD,
- уго вор о га ран ци ји из ме ђу БиХ и Ре пу бли ке Срп ске и
- уго вор о ре гу ли са њу ме ђу соб них пра ва и оба ве за из -

ме ђу Ре пу бли ке Срп ске и оп шти не Би је љи на.
III

Ре пу бли ка Срп ска, као да ва лац га ран ци је, без у слов но
га ран ту је пра во вре ме но пла ћа ње свих до спје лих из но са
ко ји су пла ти ви пре ма уго во ру о зај му за кљу че ном из ме ђу
EBRD и “Во до во да и ка на ли за ци је” а.д. Би је љи на, ко јим су
пред у зе ћу одо бре на кре дит на сред ства под сље де ћим усло -
ви ма:

- рок от пла те: 15 го ди на,
- грејс-пе ри од: три го ди не, ура чу нат у рок от пла те,
- ка мат на сто па: EURI BOR+1%, от пла та по лу го ди шња,
- от пла та глав ни це је по лу го ди шња и по чи ње 31. јануа-

ра 2014. го ди не, а за вр ша ва се 31. јула 2025. го ди не,
- про ви зи ја на не ис ко ри шће на сред ства: 0,5% и
- јед но крат на про ви зи ја: 1%.

IV
Ду жник и ко ри сник кре ди та је “Во до вод и ка на ли за ци -

ја” а.д. Би је љи на.
V

У слу ча ју до спје лог и не пла ће ног из но са од стра не
“Во до вод и ка на ли за ци ја” а.д. Би је љи на пре ма EBRD, Ре -
пу бли ка Срп ска ће из вр ши ти пла ћа ње свих до спје лих и не -
пла ће них из но са из бу џе та Ре пу бли ке Срп ске.

VI
(1) Про је кат ће ре а ли зо ва ти “Во до вод и ка на ли за ци ја”

а.д. Би је љи на и оп шти на Би је љи на, ко ји ће за јед но фор ми -
ра ти Је ди ни цу за им пле мен та ци ју Про јек та (PIU).
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