
(Службени гласник Босне и Херцеговине бр. 47/14) 

 
 
На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и 

Херцеговине на 67. сједници Представничког дома, одржаној 28. маја 2014. године, и на 38. сједници 

Дома народа, одржаној 6. јуна 2014. године, усвојила је 
 
 

ЗАКОН О ДОПУНИ 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), иза члана 162 а. додаје се нови члан 162б. који гласи: 
 

"Члан 162б. 
(Противзаконито формирање и придруживање страним паравојним или параполицијским 

формацијама) 
 

(1) Ко противно Закону о одбрани Босне и Херцеговине  или Закону о служби у Оружаним снагама 

Босне и Херцеговине организује, руководи, обучава, опрема или мобилише појединце или групе 

људи с циљем придруживања, на било који начин, страној војној, страној паравојној или страној 

параполицијској формацији које дјелују ван Босне и Херцеговине, казниће се казном затвора у 

трајању од најмање пет година. 

(2) Ко се на било који начин придружи страној војној, страној паравојној или страној 

параполицијској формацији, обученој, опремљеној или мобилисаној у смислу става (1) овог 

члана, казниће се казном затвора у трајању од најмање три године. 

(3) Ко набавља или оспособљава средства, уклања препреке, ствара план или се договара с другима 

или врбује другога или предузме било коју другу радњу којом се стварају услови за директно 

почињење овог кривичног дјела, казниће се казном затвора у трајању од једне до десет година. 

(4) Ко јавно, путем средстава информисања, дистрибуира или на било који други начин упути поруку 

јавности, која за циљ има подстицање другог на извршење овог кривичног дјела, казниће се 

казном затвора у трајању од три мјесеца до три године. 
(5) Починилац кривичног дјела из става (1) овог члана који откривањем групе спријечи почињење 

кривичног дјела или открије групу прије почињења кривичног дјела, казниће се казном затвора у 

трајању од шест мјесеци до три године, а може се и ослободити од казне. 
(6) Одредбе овог члана неће се примјењивати на лица која су на законит начин стекла држављанство 

стране земље признате од стране Босне и Херцеговине у чијој војсци или војној формацији служе, 

или служе војним формацијама под контролом међународно признатих влада од стране 

Уједињених нација, формираним на основу закона." 

 
Члан 2. 

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

 
Број: 01,02-02-1-49/13 

6. јуна 2014. године 

Сарајево  

 

 

Предсједавајући 

Представничког дома 

Парламентарне скупштине БиХ 

Др Милорад Живковић, с. р. 

 

Предсједавајући 

Дома народа 

Парламентарне скупштине БиХ  
Др Драган Човић, с. р 


