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Умјесто ријечи уредника

Пoштoвaне кoлeгиницe и кoлeгe,

Умјесто ријечи уредника, у овом броју нашег часописа, преносим вам ријечи нашег колеге 
Бранислава А.Ракића, предсједника Адвокатске коморе Републике Српске, изговорене на 
прослави Дана адвокатуре, у новембру 2019.године. 

„Данaс oбиљeжaвaмo 136 година законом организоване адвокатуре у Босни и Херцеговини и 26 
година од доношења првог Закона о адвокатури у Републици Српској.

За адвокатуру се вриједи борити.

Почеци адвокатуре су настали када је хеленско друштво достигло такав степен демократије 
да су основна људска права грађана била реалност. У вријеме цара Јустинијана I први пут је 
установљен ред адвоката и адвокатура је озакоњена као професионално и самостално занимање. 
Утврђено је и постојање адвокатских удружења, оно што су данас коморе. Ван тог реда, адвокати 
нису могли дјеловати. Цивилизацијска достигнућа Римског царства и изграђени правни 
поредак срушили су варвари. Писменост је уступила мјесто примитивизму и неписмености, те 
примитивним ритуалима, а директна посљедица тога је нестанак адвокатуре као организације 
и професије. Ренесанса као једно од најкреативнијих раздобља цивилизације довела је до 
постепеног обнављања адвокатуре. 

На велику жалост цивилизације јављају се неки нови варвари који желе да контролома двоката 
утичу на начин примјене основних људских права и слобода. Устав је прописао да је адвокатура 
самостална и независна дјелатност и служба која пружаправну помоћ. Однос адвоката и клијента 
се заснива на компетентности, лојалности и повјерљивости, а услов повјерљивости је институт 
адвокатске тајне, коју адвокат чува и по престанку уговорног односа. Од ове године однос адвоката 
и клијента је угрожен измјенама закона у Брчко Дистрикту, у коме, како кажу, почиње реформа 
правосуђа. Реформа на штету заштите основних права и слобода, повјерења и повјерљивости, 
адвоката и клијента. Адвокатура је дио правосудне заједнице и треба нам омогућити да активно 
учествујемо у креирању правног система, јер без мишљења адвоката који свакодневно учествују 
у примјени права, сигуран сам неће бити најбољих законских рјешења.

На нашу велику срећу током претходних година изградили смо партнерски однос са Министарством 
правде у Влади Републике Српске и уз велике напоре министра правде приступили рјешавању 
проблема који су мучили адвокате више од деценије. Прихваћени су приједлози неких законских 
рјешења, као и учествовање у раду радних група за израду закона.

Саремено доба ставља пред нас велике изазове, а питање је да ли су адвокати спремни за изазове 
и промјене које оно доноси. Морамо дјеловати тако да адвокатуру очувамо и унаприједимо и 
оставимо генерацијама које долазе иза нас. Не смијемо бити имуни на дешавања око нас, нисмо 
опозиција власти, али смо у обавези да упозоримо на уочене недостатке у кршењу основних 
права и слобода. У правосуђу смо на истоме задатку са судијама и тужиоцима и нема владавине 
права без адвокатуре као једног од стубова заштите људских права и слобода.

Да ли смо спремни на много одрицања да би смо унаприједили адвокатуру која треба да одоли 
ударима који долазе са свих страна?

Да ли смо спремни да сачувамо адвокатуру као самосталну и независну?
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Цитираћу Роберта Кенедија „величанственост правде и права су креирани не само Уставом, не 
од стране судова, нити адвоката, него од стране жена и људи који чине наше друштво, који су 
заштитници права као што су и сами заштићени правом.“

Унапређивањем и чувањем адвокатуре као самосталне и независне дјелатности чинимо управо 
оно што каже Кенеди, штитимо владавину права.“

Поштоване колегинице и колеге, штитимо самосталност и независност адвокатуре, да 
бисмо заштитили владавину права. Адвокатура је кроз вијекове чувала своју независност и 
углед, савјесно и часно, водећи рачуна о интересима клијената, али и о интересима правде и 
правичности. Адвокатура никада није била оптерећена ни ограничавана било каквим утицајима, 
ни финансијским, ни политичким, а ограничења је сваки адвокат давао сам себи.

Кажу да су адвокати једини правници који смију да кажу шта мисле.

Шта ви мислите ? 

Бања Лука, јули 2020. године
Славица Граорац, адвокат 

Главни и одговорни уредник
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др Зоран Васиљевић, ванредни професор
Правног факултета Универзитета у Бањој Луци

Доцња корисника са 
отплатом кредита1

Резиме
У раду се анализира основна обавеза корисника из уговора о кредиту, и то с аспекта 
времена, мјеста и начина испуњења, као и посљедице неиспуњења или неуредног 
испуњења, прије свега кроз правa кредитора на затезне камате и раскид уговора, али 
и могућност продужавања рокова отплате и друга права која кредитор стиче усљед 
наведене повреде уговора. Упориште за рјешења спорних питања, осим у теоријским 
становиштима, позитивном и упоредном праву, се тражи и de lege ferenda, тј. у од-
редбама преднацрта Грађанског законика Србије.

Кључне ријечи: уговор о кредиту, доцња дужника, затезна камата, раскид уговора.

Summary
This article analyses the main obligation of beneficiary from the loan contract, and that from 
the point of time, place and mode of fullfilment, as well as the consequences of default or 
irregular performance, primarily through the rights of creditor to the penalty interests and 
termination of the contract, but also through the possibility of extending the repayment 
period and other rights which creditor acquires due to the alleged violation of the contract. 
The focus for the solution of controversial issues, in addition to the theoretical viewpoints, 
positive and comparative law, also has been sought de lege ferenda, i.e. in the preliminary 
draft provisions of The Civil Code of Serbia.

Key words: loan contract, debtor’s overdue, penalty interest, contract termination.

I УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Обавеза враћања кредита је најважнија оба-
веза из уговора о кредиту, након пуштања 
одобрених средстава у течај, и то посматрано 
са аспекта обавеза обију уговорних страна. 
Самим тим, то је и најзначајније право даваоца 
кредита. Сва остала права даваоца независно 
од њихове природе, као што су право на сред-
ства обезбјеђења (које је имовинске природе) 

или неимовинско право на контролу посло-
вања дужника, у функцији су реализације 
обавезе враћања кредита. Дакле, ради се о 
главној обавези из уговора о кредиту чијим се 
уредним испуњавањем неутралише потреба за 
коришћењем других права даваоца кредита. 

Тренуци извршавања ове обавезе корисни-
ка кредита представљају кључне тачке егзи-
стенције уговора о кредиту након пуштања 

1 рад је објављен у часопису “Право и привреда“, издавач: Удружење правника у привреди Србије, 
vol. 53, бр. 4-6, 2015, стр. 710-731.
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одобреног износа у течај, чијим се потпуним 
испуњењем окончава и сам уговорни однос. 
Могло би се стога закључити и да суштина 
уговора о кредиту лежи у реализацији двије 
основне обавезе, а то су пуштање кредита у 
течај од стране даваоца и враћање уговореног 
износа од стране корисника кредита.

II ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗЕ 
КОРИСНИКА КРЕДИТА

Закључивање и спровођење уговора о кредиту 
је теретни правни посао који представља и 
основну дјелатност, прије свега, банака, али 
и микрокредитних организација и других 
овлашћених финансијских организација, те 
је логичан закључак да је њихов основни циљ 
остваривање добити. Да би се профит оства-
рио, потребно је да корисник врати већи износ 
од примљене главнице, а то се остварује кроз 
обрачунавање камата, али и других накнада 
и провизија којима банка покрива трошкове 
свог рада и смањује ризик могућих губитака 
због уласка у уговорни однос са одређеним 
клијентом. 

Различите су могућности реализације наве-
дене обавезе, како у погледу начина израчу-
навања каматне стопе, тако и у погледу уго-
варања начина враћања обрачунатих износа. 
Бројни фактори утичу на изабрани начин, 
почев од законске регулативе (нпр. ограни-
чавање максималног износа каматне стопе, 
утврђивање метода за обрачун ефективне ка-
матне стопе, и сл), стања на тржишту (односа 
понуде и тражње за новцем), врсте кредита 
(према року трајања, намјени, субјекту- кори-
снику, и сл), општих услова пословања бана-
ка, односа са клијентом, његовог бонитета и 
величине, и сл. У сваком случају, у мноштву 
могућих комбинација, примјениће се она коју 
писмено уговоре банка и њен клијент.

1. Начин отплате кредита

На који начин ће се вршити отплата главнице 
и камате уређује се отплатним планом, који 
је саставни дио уговора о кредиту и који ко-
рисник мора поштовати. Његова је дужност 
да га се придржава, јер ће у супротном бити 
у обавези да банци плаћа и затезне камате, 
те надокнади и евентуалну штету коју банка 
докаже. И сама банка може водити рачуна о 
уредном отплаћивању кредита благовременим 
обавјештавањем клијента о обавези уплате 
износа који доспијевају на наплату. За овакву 
услугу, међутим, банка наплаћује и посебну 
накнаду. Једна од могућности осигурања бла-
говремене отплате је коришћење услуге трај-
ног налога, али под условом да клијент има 
довољно средстава на рачуну (или рачунима) 
са којих овлашћује банку да скине одређени 
износ по доспијећу ануитета. У сваком слу-
чају, уколико дође до кашњења у испуњавању 
уговорених обавеза, банка стиче и право на 
раскид уговора, а само у случају невраћања из 
оправданог разлога и уз оцјену да је извршење 
уговора ипак могуће, банка може да продужи 
рок враћања путем репрограма или да кредит 
обнови, тј. револвира.2

Постоји могућност извршења уговора и без 
сачињавања отплатног плана, и то уговарањем 
једнократне исплате на крају уговорног од-
носа. У овом случају отплатни план није ни 
потребан, с обзиром на то да се кредит (и 
главница и камата) враћа одједном у цјело-
сти и тиме се окончава уговорни однос. Ова-
кав начин отплате се ријетко уговара и то 
углавном само код краткорочних кредита, а 
у теорији носи назив неотплатни кредит.3 У 
новије вријеме се одомаћио и израз „отплата 
метак“ (bullet repayment), који се користи у 
англосаксонској литератури.4

Могуће је и раздвајање плаћања главнице и 
камата, тако што ће се камате плаћати кроз 
цијели период трајања кредита, а главница 
тек на крају. Слично овоме је и уређивање 

2 Слично и Војин Бјелица, Банкарство, Нови Сад, 1995., стр. 214.
3 Види: Асим Страњак, Теорија потрошачког кредита, Загреб, 1971., стр. 20.
4 Види: E.P. Ellinger, Eva Lomnicka, Modern Banking Law, Oxford, 2002., стр. 654. Ипак, постоји и нешто другачије 

тумачење наведеног појма према коме се само главница враћа одједном, по доспјелости, а камата у редовним 
интервалима- нпр, полугодишње, годишње, и сл. Види: Iftekhar Hasan, Cristiano Zazzara, “Pricing risky bank loans 
in the new Basel 2 enviroment”, Journal of Banking Regulation, Apr-Jul. 2006, Vol. 7, Issue ¾, стр. 264.
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неједнаких рата кредита тако што се у по-
четку плаћају мањи износи, а тек на крају 
отплатног периода се плаћа највећи дио дуга 
(нпр. 30%). И овакав начин отплате има за 
назив сленг англосаксонског поријекла - тзв. 
„балон отплата“ (balloon repayment).5 Циљ 
овог начина уређивања отплате је излажење 
у сусрет кориснику кредита, поготово уколико 
је кредитом финансирана нека инвестиција, 
те се претпоставља да ће она и доносити веће 
приходе кориснику крајем отплатног периода, 
из којих ће се лакше отплаћивати кредит. И 
саме рате кредита не морају бити распоређене 
у равномјерним временским интервалима, већ 
је могуће подешавање и одређених „вакуума“ 
у отплати, у складу са интересима корисника 
и омогућавања лакше и безболније отплате 
кредита.

Рате кредита носе назив ануитети.6 И поред 
свог етимолошког поријекла не мора се ра-
дити о ратама кредита које доспијевају на 
годишњем нивоу, већ је могуће уговарање и 
других временских интервала.7 Ануитети не 
морају бити ни једнаког износа, већ могу и 
да се разликују тако што се каматна стопа 
смањује а износ главнице код сваке рате остаје 
исти. Код једнаких износа ануитета, пак, глав-
ница се повећава а камата смањује и тако се 
одржава исти износ.

Могуће је, коначно, и да период отплате не 
почиње са моментом коришћења кредита, већ 
по протеку извјесног периода. Овакви кредити 
се називају кредитима са мировањем отплате 
(који такође имају свој назив англосаксонског 
поријекла - „период милости“)8 и обично се 
овај начин отплате уговара код дугорочних ин-

вестиционих кредита. Тако се, нпр, може уго-
ворити да ће обавеза на отплату кредита по-
чети тек кад фабрика, која ће се изградити из 
одобрених средстава, почне са производњом.9 
На тај начин се кориснику такође олакшава 
отплата, а за вријеме мировања тече камата 
на цијели износ одобрених средстава, која се 
назива интеркаларном. Обрачун интеркалар-
не камате престаје моментом почетка враћања 
кредита у складу са отплатним планом (нпр. 
почетком отплате ануитета по истеку пери-
ода мировања). Сама интеркаларна камата 
се може плаћати одвојено у току коришћења 
кредита (нпр. полугодишње) или се може об-
рачунати и приписати главном дугу, те касније 
враћати кроз ануитете или одједном, по истеку 
коришћења кредита.10

Поједине врсте кредита садрже и одређене 
специфичности у погледу начина израчуна-
вања каматне стопе и њене презентације ко-
риснику, као и у погледу враћања позајмљеног 
износа. Нпр, код контокорентних кредита се 
обрачун камате врши приликом сваког сал-
дирања, без обзира у којим интервалима се то 
чини (по правилу, најмање једном годишње, 
а могу и дневно),11 а приписује се у предвиђе-
ним интервалима (нпр. мјесечно). Могуће је 
одобравање и бескаматних минуса по рачуну 
у краћим интервалима (нпр. 30 или 45 дана), 
у којима се дуг мора измирити јер се у супрот-
ном камата обрачунава на цјелокупни период 
задужења.12

Код ове врсте кредита није потребно израђи-
вати ни отплатни план (као и код свих оквир-
них кредита), с обзиром на то да се такви 
кредити враћају из прилива који пристигну 

5 Види: Edmund Kwaw, The Law and practice of Offshore Banking and Finance, Westport, 1996., стр. 120.
6 Лат. annus = година.
7 У њемачком Грађанском законику (у даљем тексту: BGB; Bürgerliches Gesetzbuch 1896., у верзији од 02.01.2002. 

год., Bundesgesetzblatt, I p. 42, 2909; 2003 I p. 738, са амандманима од 19.02.2007., Bundesgesetzblatt, I p. 738, и 
04.12.2008., Bundesgesetzblatt, I 2586, te 28.09.2009., Bundesgesetzblatt, I p. 316. Превод на енглески: Langenscheidt 
Translation Service, доступно на адреси: www.gesetze-im-internet.de/english_bgb/index.html, 2011 juris GmbH Saa-
rbrücken.) је, прије брисања, у пар. 608 управо била предвиђена претпоставка да камате на зајам, ако шта друго 
није предвиђено уговором, доспијевају по истеку сваке године. Види: Klaus Hopt, Peter Mülbert, Kreditrecht (Bank-
kredit und Darlehen im deutschen Recht), Berlin, 1989, књига II, стр. 216.

8 Односно, grace period, који обично траје од 1 до 5 година.
9 Ивица Јанковец, Привредно право, Београд, 1999, стр. 612.
10 Видјети Милан Голијанин, Банкарство Југославије, Београд, 1983, стр. 291.
11 Видјети Arwed Koch, Kredit im Recht, Jena, 1925., стр. 30.
12 Видјети Татјана Јованић, Потрошачки кредит, Београд, 2004, стр. 155.
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на клијентов рачун.13 Стога се овдје поставља и 
питање права кредитора да захтијева плаћање 
у било које вријеме, независно од клијентовог 
интереса. Могло би се закључити да клијент, 
уколико жели да се осигура од оваквих неугод-
ности, треба да уговори искључење наведеног 
права кредитора. Дакле, кредитор би се мо-
рао експлицитно или имплицитно одрећи од 
коришћења овог права. Овакав закључак пот-
врђује и англосаксонска судска пракса, гдје је у 
једном случају одбијен став одбране да се банка 
одрекла наведеног права, јер то није учинила 
изричито нити прећутно, а околности случаја, 
које су се састојале у томе да је клијентово по-
словање било у силазној путањи, указивале су 
на оправданост захтјева да се врати позајмље-
ни износ прије него што то буде немогуће. На 
крају је истакнуто да би захтјев одбране био 
уважен да банка није изричито задржала своје 
право да захтијева враћање кредита у било које 
доба.14 Уосталом, из наведених специфичности 
произлази и чињеница да су контокорентни 
кредити обично јефтинији за кориснике од 
других врста кредита.15

Супротно контокорентним кредитима, код 
оквирних кредитних линија код којих се не 
могу унапријед утврдити датуми повлачења 
средстава, свако такво повлачење се сматра 
посебним кредитом за који се израђује отплат-
ни план са исказаном ефективном каматном 
стопом (у даљем тексту: ЕКС)16

2. Мјесто отплате кредита

У погледу мјеста гдје се може вршити отплата 
кредита не би требало да буде много дилема 
кад су у питању кредитни односи у нацио-
налним оквирима. То је, у складу са општим 
правилима облигационог права, мјесто сје-
дишта повјериоца новчане престације. Као 
такво се, у конкуренцији обостраних новчаних 
престација узима сједиште оне стране која се 

професионално бави дјелатношћу одобравања 
кредита, тј. банке или друге овлашћене фи-
нансијске организације. Осим тога, обавеза 
кредитора код неких врста кредита, попут роб-
них, не мора уопште бити новчаног карактера. 
Обично се сједиште кредитора уноси и у садр-
жај уговора о кредиту као мјесто закључења 
уговора. Плаћање се, међутим, може обављати 
и преко филијала банке, која може бити раз-
граната и у интернационалним оквирима, као 
и код било које друге организације овлашћене 
за платни промет, које у том случају средства 
морају пребацити на рачун кредитора и могу 
се позивати на одговорност у случају доцње.

У случају међународних кредита, одређивање 
мјеста плаћања је од много већег значаја, с об-
зиром на то да се трансакција може обављати 
и у иностранству, а даваоци кредита могу има-
ти зависна друштва у више држава. Обично се 
уговара да ће мјесто плаћања бити у сједишту 
банке у земљи валуте у којој је уговорена от-
плата. На тај начин се избјегавају ризици кон-
верзије валуте, евентуалне блокаде плаћања 
и омогућава примјена права валуте плаћања, 
с обзиром на то да се оно одређује као мје-
родавно право. На овај начин се избјегавају 
и проблеми временских разлика који могу 
изазвати дилеме око тога да ли је плаћање 
извршено на вријеме. Наиме, и вријеме и ме-
тод плаћања се одређују према праву валуте 
плаћања. Према наведеном праву се одређују 
и евентуални порези.17

3. Вријеме отплате кредита

И вријеме, као и мјесто плаћања кредита, треба 
бити одређено самим уговором о кредиту и мало 
је вјероватно да банка, као професионална орга-
низација за обављање ових послова, пропусти то 
учинити. Вријеме плаћања се тачно прецизира 
отплатним планом и то може да се уреди тачним 
одређивањем датума када поједине рате кредита 

13 Видјети т. III Упутства за примјену Одлуке о јединственом начину обрачуна и исказивања ефективне каматне 
стопе на кредите и депозите, Агенција за банкарство Р. Српске, 15.02.2012. год.

14 Случај Williams & Glyn`s Bank v. Barnes, (1981) Com. LR 205. Преузето од E.P. Ellinger, E. Lomnicka, нав. дјело, стр. 
641-642.

15 Ibid, стр. 636. Иако аутори на другом мјесту указују да и ово правило не мора да се спроводи потпуно досљедно у 
пракси. Види: стр. 11-12.

16 Т. III наведеног упутства.
17 Видјети Philip R. Wood, International loans, bonds and securities regulation, London, 1995., стр. 25-27.
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доспијевају за наплату или пак одређивањем 
периода (нпр. мјесец дана, и сл), рачунајући од 
момента закључења уговора о кредиту или од 
момента пуштања кредита у течај. 

Уколико би се, пак, догодила више теоретска 
могућност него практична реалност да бан-
ка не одреди вријеме доспјелости кредита 
за наплату, могло би се примијенити опште 
правило дужничко-повјерилачких односа да 
је дужник у обавези враћања позајмљеног из-
носа по позиву повјериоца у разумном року.18 
Тешко је вјероватно да је овакав исход могућ 
у пракси, поготово из разлога што је вријеме 
испуњења битан састојак уговора о кредиту и 
по самом закону.19 Уколико се кредит враћа 
одједном, тада није потребно сачињавање 
отплатног плана, већ само одређивање датума 
доспјелости новчане обавезе дужника.

Прецизирање времена доспјелости има ве-
лики значај приликом испитивања да ли је 
дошло до доцње и тиме проузрокована обавеза 
плаћања затезних камата или активирано 
право кредитора на раскид уговора и захтије-
вање враћања и недоспјелих износа, затим и 
одређивања да ли је до плаћања дошло прије 
или послије давања налога за замрзавање 
плаћања или момента отварања стечајног по-
ступка над дужником, што може имати утицаја 
на судбину извршене уплате.20

За одређивање тачног момента кад се сматра 
да је плаћање извршено може се прихватити 

опште правило о моменту испуњења новча-
них обавеза из чл. 318 Закона о облигацио-
ним односима (у даљем тексту: ЗОО).21 Према 
томе, најмање дилема производи ситуација 
када клијент врши директну уплату на кре-
дитну партију отворену у банци кредитору 
за сврху отплате кредита. На овом рачуну 
се врши књижење свих уплата, како бла-
говремених, тако и оних извршених прије 
или послије доспјелости. Примљени изно-
си ануитета се распоређују на одговарајуће 
дијелове главнице и камата и зарачунавају се 
евентуалне затезне камате, те врше и посебна 
књижења.22

Дужник, међутим, не мора вршити директну 
уплату кредитору, већ може то учинити и 
преко банке код које има отворен рачун или 
чак и преко неке друге финансијске организа-
ције овлашћене за послове платног промета. 
Тад ће се сматрати да је плаћање извршено 
оног момента кад тој банци или организацији 
стигне новчана дознака у корист кредитора 
или вирман банци или финансијској органи-
зацији да одобри кредитору износ означен 
у налогу.23 Било би неправично захтијевати 
да уплата стигне на кредитни рачун прије 
доспјелости, јер би то значило да корисник 
кредита мора водити рачуна о времену које 
је потребно да уплаћени износ путем платног 
промета стигне на рачун кредитора, а био би 
оштећен и за тај период у којем би му се за-
рачунавала камата иако није у могућности да 

18 Према чл. 314 Закона о облигационим односима (Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и Сл. гласник Р. 
Српске, бр. 17/93 и 3/96), ако рок није одређен, а сврха посла, природа обавезе и остале околности не захтијевају 
извјестан рок за испуњење, повјерилац може захтијевати одмах испуњење обавезе, а дужник са своје стране 
може тражити од повјериоца да одмах прими испуњење. Ова одредба је задржана и у преднацрту Грађанског 
законика Србије упућеном на јавну расправу (чл. 297. преднацрта). Садржај преднацрта Грађанског законика (у 
даљем тексту: ГЗ) доступан је на адреси: http://www.kopaonikschool.org/gradjanski_zakonik.html, 31.01.2015. год. 
Међутим, у алтернативној верзији чл. 1409 преднацрта (који је у основној верзији идентичан члану 1065 ЗОО-а) 
предвиђа се конкретно рјешење за уговор о кредиту према којем разумни рок износи најмање три мјесеца (ово је, 
у ствари, и отказни рок).

19 Види: ЗОО, чл. 1066. Ово рјешење је задржано и у преднацрту ГЗ-а, па чак и још детаљније разрађено, поготово у 
алтернативној верзији чл. 1409а ст. 2, у којој се изричито захтијева да уговором о кредиту буду уређени и „метод 
код отплате у ратама, висина рате и њено доспеће“. Наведеном одредбом се захтијева и додатно одређење висине 
каматне стопе за случај доцње корисника кредита.

20 Више о значају времена плаћања: P. Wood, нав. дјело, стр. 27.
21 Ово рјешење је садржано и у чл. 301 преднацрта ГЗ-а, с тим да је изостало регулисање плаћања преко поште. 

Такође, када је у питању плаћање путем чека, у ст. 2 наведеног члана је извршено додатно прецизирање да се 
моментом исплате сматра „дан кад је дужникова банка задужила рачун издаваоца, а банка од повјериоца примила 
уплату“.

22 Види: Радомир Стевановић, Банке и банкарско пословање, Београд, 1976., стр. 95.
23 Види: ЗОО, чл. 318 ст. 1. У чл. 301 ст. 1 преднацрта ГЗ-а изостало је регулисање плаћања путем вирмана дужникове 

банке.
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користи позајмљена средства.24 Ово правило 
се, наравно, примјењује уколико уговорне 
стране не уговоре другачији начин плаћања. 

Од уговореног времена отплате се, под од-
ређеним условима може одступити на штету 
корисника кредита, када кредитор може имати 
право на захтијевање враћања кредита прије 
доспјелости. Ово право се може користити само 
ако је изричито уговорено, као нпр. у случају ду-
горочних кредита са фиксном каматном стопом 
гдје кредитор може резервисати за себе право 
да послије извјесног периода (нпр, 5 година) 
захтијева враћање кредита и преговарање о 
условима новог кредита.25 Друга могућност 
постоји у случају поступања корисника против-
но одредбама уговора, као нпр. недостављања 
средстава обезбјеђења. Коначно, овакав исход 
је могућ и у случају наступања одређених окол-
ности које неминовно воде гашењу уговорног 
односа, као што је отварање стечајног поступка 
над имовином корисника кредита.26 Кредитор 
наведено право може уговорити и за случај 
наступања одређених околности које не зави-
се од воље и поступака ниједне од уговорних 
страна, као нпр. у случају измјена легислативе и 
установљења забране таквих плаћања (морато-
ријума плаћања) - тзв. клаузула нелегалности. 
Ова клаузула је посебно значајна код међуна-
родних кредита како би се банка заштитила 
од губитака. Наиме, може доћи до накнадног 
стварања тзв. „шепајућих уговора“ тако што 
ће, нпр., по јурисдикцији сједишта даваоца 
кредита бити забрањено извршење уговора 
(примјера ради, мораторијум на трансакције, 
наредба о блокирању или замрзавању рачуна, 
и сл), док би по праву мјеродавном за уговор, 
исти и даље могао да се реализује. У овим слу-
чајевима кредитор има право да откаже уговор 
и тражи враћање позајмљеног износа од стране 
корисника кредита.27

III ПОСЉЕДИЦЕ ДОЦЊЕ 
КОРИСНИКА КРЕДИТА

Питање доцње корисника кредита у вези са 
извршавањем основне уговорне обавезе, а то је 
његова отплата, логичан је наставак расправе 
о проблему времена плаћања кредита, пого-
тово што може завршити испуњењем обавезе 
прије доспјелости, те не представља питање 
чија се анализа врши само у контексту права 
кредитора на раскид уговорног односа. На-
челно, новчана обавеза се не гаси аутоматски 
наступањем доцње. У вези са овим потребно је 
испитати какве посљедице оставља извршење 
уговорне обавезе по истеку доспјелости, однос-
но у чему је разлика у односу на благовремено 
плаћање.

1. Испуњење обавезе након доспјелости

Несумњиво је да продужавање рока плаћања 
изазива и повећање трошкова за корисника 
кредита, али се ова посљедица може манифе-
стовати на различите начине. Једна од могућ-
ности се јавља већ приликом самог закључења 
уговора о кредиту, а то је уговарање опције 
продужетка рока плаћања, за шта се кредитору 
плаћа и посебна накнада (тзв. extension fee).28 
Свакако да је непожељно већ у самом старту 
прогнозирати такву могућност, али постоје 
компликовани и комплексни пројекти у чијој 
реализацији постоји већа вјероватноћа да 
може доћи до застоја, па је пожељно укалкули-
сати и додатно вријеме за враћање кредита и 
на тај начин избјећи ситуацију да се корисник 
кредита нађе у доцњи.

Ипак, у одређеним случајевима може доћи до 
немогућности отплате и због разлога који нису 
кривица дужника или бар не представљају 
посљедицу његове искључиве одговорности,29 

24 Тако и Илија Брковић, Краткорочно кредитирање и финанцирање обртних средстава, Загреб, 1959, стр. 146.
25 Види: Здравко Глушица, Франшизинг, Нови Сад, 1991, стр. 94.
26 Слично објашњење даје и Слободан Перовић, Облигационо право I, Beograd, 1986, на стр. 650, у случају уговора о 

зајму.
27 P. Wood, нав. дјело, стр. 57-58.
28 Видјети Ira W. Nachem, The complete guide to financing real estate developments, New York, 2007., стр. 455.
29 Управо из наведених разлога, у преднацрту ГЗ-а се сасвим оправдано предлаже додавање новог ст. 3 у чл. 309 

(који је идентичан члану 324 ЗОО-а), према којем „дужник не долази у доцњу ако докаже да је задоцнио са 
испуњењем услед више силе или неких других околности за које он не одговара“. Али ако до дјелимичне или 
потпуне немогућности испуњења обавезе дође усљед више силе која је наступила тек након што је дужник већ пао 
у доцњу, тада ће он одговарати за штетне посљедице задоцњења (видјети и чл. 310 ст. 2 наведеног преднацрта).
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Доцња корисника са отплатом кредита

па и кредитор у таквим случајевима излази у 
сусрет допуштајући продужење рока отплате. 
Понекад се кредитор одлучује за такав чин и 
независно од разлога који су довели до доцње 
сматрајући да ће кредит ипак бити исплаћен 
у додатном року, а желећи да на тај начин 
задржи и добре пословне односе са клијентом. 
Поред тога, кредитор и у овим случајевима 
често остварује додатну накнаду, која се нпр. 
састоји у повећању каматне стопе за додатни 
период који је остављен за испуњење дуга.30

Поједини аутори сматрају да се у овим слу-
чајевима може говорити о новацији уговора 
о кредиту, међутим, не бисмо могли прихва-
тити такво становиште с обзиром на то да 
разлика између старе и нове облигације мора 
бити у предмету и основу, што није случај са 
продужењем рока за отплату.31 У сваком слу-
чају, продужење рока за отплату мора бити 
уговорено писменим путем, као и сам уговор 
о кредиту, јер се практично ради о измјенама 
уговора, и то мора бити потврђено од овлашће-
них лица. У случају банке као даваоца кредита 
о томе би морао да одлучи кредитни одбор 
који је одлучивао и о одобравању кредита. 
Дакле, исти орган треба да да пристанак, а не 
неко други, па чак ни директор.32

У случајевима доцње са отплатом кредита 
повјериоци често активирају и претходно ре-
зервисана права из тзв. рестриктивних клау-
зула.33 На овај начин се они мијешају у само 
пословање дужника и слободно се може рећи 

да стичу статус „директора из сјенке“, те прак-
тично постају доминантнији од регистрованих 
власника задуженог привредног друштва.34 То 
се може спроводити кроз низ различитих мјера, 
као што су условљавање избора одређених чла-
нова управе, захтијевање доношења одређених 
одлука (нпр. о отпуштању радника), забрани 
доношења одлука (нпр. о набавци нове опре-
ме или о реорганизацији) или захтијевањем 
добијања претходне сагласности на одређене 
одлуке (нпр. на сва располагања имовином ве-
лике вриједности). Остваривање права оваквог 
карактера мора да исходи и одговорношћу за 
проузроковање евентуалних штетних посље-
дица, како самом кориснику кредита, тако и 
погођеним трећим лицима, аналогно поло-
жају лица која у складу са правилима компа-
нијског права имају одговорност за управљање 
привредним друштвима. С друге стране, у циљу 
спречавања пропуста дужника и заштите њего-
вих имовинских права према трећим лицима, 
кредитори би могли у случају падања у доцњу 
вршити његова имовинска права (у име и за ра-
чун дужника) према трећим лицима која он не 
врши на штету повјерилаца, изузев оних која су 
искључиво везана за дужникову личност. Друга 
страна у наведеним случајевима би могла кре-
дитору истаћи све приговоре и друга средства 
одбране која има и према дужнику (односно 
свом повјериоцу). Ако кредитор успије овим 
путем остварити неко дужниково имовинско 
право, онда би могао стећи и право наплате из 
вриједности тог права.35

30 Тако је било у некадашњој регулативи- Наредби о затезним каматама, коју је донио Државни секретаријат за 
послове финансија (Сл. лист ФНРЈ, бр. 5/57, 11/58, 19/58), према којој ако је банка из оправданих разлога одобрила 
дужнику одлагање плаћања доспјелог дуга, може умјесто затезне камате зарачунати и наплатити повишено 
редовну камату по стопи која не може бити већа од првобитно уговорене редовне каматне стопе увећане за 2%. 
Видјети И. Брковић, нав. дјело, стр. 148.

31 Наведени став заступа и Мирољуб Савић, Правни облици кредитирања у међународним односима, необјављена 
докторска дисертација, Београд, 1977, стр. 182-183.

32 Овакво становиште је заузето и у пресуди Врховног привредног суда, Сл. 1969/70 од 1.3.1971. год. Види: Младен 
Косовац (уредник), Облигациони уговори кроз судску праксу, Београд, 1978., стр. 175-176.

33 И у преднацрту ГЗ-а се чланом 1411 уводи појам „рестриктивних клаузула“, и то у ужем смислу. Наиме, под 
наведеним клаузулама се сматрају клаузуле које ограничавају располагање средствима дужника, додатно 
задуживање и друге исплате (ст. 2 наведеног члана). С друге стране, у оквиру истог наслова се у ст. 1 говори о 
сасвим другом праву кредитора да у случају доцње корисника кредита, као и у случају отказа даваоца кредита, 
има право у складу са уговором о кредиту да потраживање по основу датог кредита наплати из свих средстава које 
корисник кредита има на депозитима код банке као кредитора, као и из других потраживања корисника кредита 
према банци кредитору. Овдје се, у ствари, и не ради о рестриктивним клаузулама, већ о институту пребијања 
међусобних потраживања.

34 Тиме наведене уговорне одредбе попримају и статусни карактер. За више, видјети Зоран Васиљевић, „Статусни 
карактер рестриктивних клаузула из уговора о кредиту“, Правна ријеч, бр. 36/2013, стр. 523-533.

35 И то првенствене наплате, према рјешењу чл. 259 преднацрта ГЗ-а.
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Коначно, банка може у случају доцње дужника 
искористити и право на зарачунавање затезне 
каматне стопе у складу са Законом о висини 
стопе затезне камате.36 Ово право се може 
остварити уколико није унапријед предвиђе-
но плаћање већ споменуте накнаде за доцњу. 
Ово право банка може остваривати независ-
но од коришћења права на раскид уговора. 
Банке зарачунавају наведену стопу почев од 
дана доспјелости дуга, па до дана извршеног 
плаћања, иако у упоредноправној теорији, као 
и нашој, постоји став да се ова камата треба 
зарачунавати од датума достављања позива 
на плаћање или обраћање суду.37 У САД, пак, у 
појединим државама, стопа затезне камате не 
зависи само од коришћења математичких ме-
тода, већ се разликује зависно од фазе у којој 
се налази поступак извршења над средствима 
обезбјеђења. Обично се узима виша стопа све 
до доношења пресуде о извршењу и продаји, 
након чега се каматна стопа враћа на законом 
прописану у односној држави.38 Дакле, постоје 
упоредноправно посматрано различити мето-
ди одређивања ове врсте каматне стопе, као и 
субјекти који имају утицаја на тај процес.

У нашем праву би морало да се уважи рје-
шење из чл. 279 ст. 2 ЗОО-а према коме „на 

износ неисплаћене камате може се захтије-
вати затезна камата само од дана када је суду 
поднесен захтјев за њену исплату“.39 Такође, 
постојала је дилема и у вези могућности об-
рачуна затезне камате заједно са уговорном. 
Ова могућност је некад била допуштена и у 
нашој судској пракси.40 Доношењем ЗОО-а, 
наведена дилема је разријешена у смислу да се 
може примјењивати једна или друга каматна 
стопа, али не и обје заједно. То произлази из 
рјешења да „ако је стопа уговорене камате 
виша од стопе затезне камате, она тече и по-
слије дужникове доцње“.41

Могло би се закључити да је одређивање права 
на затезну камату императивног карактера, те 
га се ималац не би могао унапријед уговорно 
одрећи, а може га искористити независно од 
штете коју је претрпио и питања да ли ју је 
уопште претрпио усљед закашњења са отпла-
том дуга. Корисник кредита је дужан платити 
затезну камату независно од тога да ли је крив 
за закашњење.42 Уколико је, пак, кредитор 
претрпио већу штету од износа који му се 
надокнађује путем затезне камате, мора да је 
докаже. Притом, има право како на накнаду 
стварне штете, тако и изгубљене добити.

36 Сл. гласник Р. Српске, бр. 19/01, 52/06 и 103/08. Преднацртом ГЗ-а Србије се такође у чл. 256 ст. 2 предвиђа да се 
стопа затезне камате утврђује посебним прописима, али се даје и напомена да је у претходној стручној расправи 
сугерисано да се стопа затезне камате регулише управо овим закоником, као што је учињено и у Хрватској.

37 Види: Alan et Marie Claire Piedelievre, Droit du credit, Paris, 1985., стр. 22.; Дарко Терек, “Сличности и разлике 
уговора о зајму и уговора о кредиту“, Рачуноводство и финанције, Загреб, бр. 4/1998, стр. 86. Овај аутор истиче да 
се затезне камате називају и процесним управо из разлога што теку од подношења захтјева суду.

38 Видјети Alan Wolf, Bruce J. Bergman, „The 20 Greatest Loan Servicing MYTHS“, Mortgage Banking, Sep. 2005, Vol. 65, 
Issue 12, стр. 91. (т. 18).

39 Тако и чл. 258 ст. 2 преднацрта ГЗ-а.
40 Видјети Пресуду Врховног привредног суда П 407/67 од 9.4.1968. год., у којој се ни не поставља дилема око 

могућности заједничког обрачуна редовне и затезне камате, већ се расправља о питању да ли ове двије стопе 
заједно могу да износе преко 12% и на крају закључује да могу, с обзиром да ниједним прописом то није забрањено. 
Видјети М. Косовац (уредник), нав. дјело, стр. 183-184.

41 Видјети ЗОО, чл. 277 ст. 2 (овакво рјешење је садржано и у чл. 256 ст. 3 преднацрта ГЗ-а, али постоји и алтернативна 
верзија према којој би наведени став био брисан). Тако и Д. Терек, нав. чланак, стр. 86. Овај аутор се бави и 
питањем одређивања висине затезне камате на страну валуту, те закључује да уколико се конверзија врши у 
домаћу валуту, од момента конверзије се обрачун врши као и за кредите у домаћој валути, док у случају кредита 
искључиво у страној валути или за период до момента конверзије у домаћу валуту треба прихватити рјешење 
судске праксе о примјени рјешења из чл. 399 ст. 1 ЗОО-а према коме повјерилац има право на затезне камате по 
стопи коју банка у мјесту испуњења плаћа на девизне штедне улоге по виђењу. Аутор се позива на пресуде Врховног 
суда Хрватске: Рев-2514/89 од 9.10.1990. и Рев-37/87 од 3.6.1987. Види стр. 89. наведеног чланка. Рјешење из чл. 
399 ЗОО-а је садржано и у чл. 364 Преднацрта ГЗ-а, с тим да је у ст. 3 прецизирано да се ради о уобичајеној 
(просјечној) каматној стопи која се у мјесту испуњења плаћа на штедне улоге по виђењу. Међутим, предвиђен је 
и алтернативни чл. 364 који би донио сасвим ново рјешење, према коме, „ако је каматна стопа уговорена а није 
одређена њена висина, важи стопа законске затезне камате, ако за поједине обавезе није друкчије прописано“.

42 Видјети Иван Букљаш, „Уговор о зајму“, Привредно-правни приручник, Београд, бр. 10/80, стр. 22.
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2. Раскид уговора о кредиту

Иако по посљедицама не би требало да буде 
разлике између коришћења права на раскид 
и права на отказ уговора, ипак је могуће 
и потребно извршити и њихово разграни-
чење. Наиме, отказ трајног дуговинског од-
носа, какав је уговор о кредиту, је законски 
предвиђен начелно само за случајеве када 
вријеме трајања тог односа није одређено.43 
Ово не би ни теоријски требало да буде мо-
гуће код уговора о кредиту, с обзиром на то да 
су услови враћања и законски наведени као 
битан елемент уговора, а поготово практично 
с обзиром на то да даваоци кредита строго 
воде рачуна о роковима у којима корисник 
кредита треба да им измири своје обавезе и 
то унапријед предвиђају у самом садржају 
уговора. Такође, посебно сачињавају и план 
отплате који достављају кориснику. Из ових 
разлога би терминолошки исправније било 
служити се изразом „раскид“, него „отказ“ 
уговора о кредиту. И поред тога, наш ЗОО, а 
и банке у пракси, служе се другим наведеним 
термином.44 У прилог ставу да је исправније 
коришћење термина „раскид“ говори и рје-
шење самог законодавца на другом мјесту, 
када се ради о раскиду уговора о зајму, и то из 
истог разлога као и у случају уговора о креди-
ту, тј. ненамјенског коришћења.45 Ово је још 
један аргумент у прилог коришћења термина 
„раскид“, с обзиром на то да се право на отказ 
користи превасходно у неконфликтним одно-
сима када нема повреде уговорних обавеза, 
што није случај како у наведеном примјеру, 
тако и код доцње корисника са отплатом 

кредита. Стога ћемо се и ми опредијелити за 
термин „раскид“ уговора о кредиту.

У нашој регулативи, као уосталом ни било гдје 
у упоредном праву, не наводе се сви могући 
разлози за раскид уговора о кредиту, нити 
се то чини једнако уопштено. У посебним 
одредбама ЗОО-а, које се односе на уговор о 
кредиту, као разлог се наводе: а) коришћење 
кредита у супротности са његовом намјеном; 
б) инсолвентност корисника, чак и кад није 
утврђена судском одлуком; в) престанак ко-
рисника правног лица или смрт физичког 
лица, ако би давалац кредита дошао у битно 
неповољнији положај.46 Овоме се могу додати 
још три основа која се односе на све уговорне 
односе: а) неиспуњење уговора, б) промијење-
не околности, в) немогућност испуњења.47

Пожељно је зато да се и самим уговором о кре-
диту прецизирају основи и поступак раскида 
(нпр. остављање рока за отклањање повреда 
уговора или просто, отказног рока, односно 
предвиђање аутоматског раскида), како би се 
избјегле спорне ситуације.48 У случају односа 
са елементом иностраности, од користи је 
и уношење клаузула о мјеродавном праву и 
надлежном суду за рјешавање евентуалних 
спорова и одређивање оправданости основа 
за раскид уговора.49

Што се тиче прва три посебна разлога за 
раскид уговора о кредиту, закон није дефи-
нисао сам поступак њихове реализације, те 
би се могла аналогно примијенити рјешења 
предвиђена за отказ уговора, с обзиром на то 
да се ЗОО ионако служи наведеним термином, 

43 Види: ЗОО, чл. 358 ст. 1. Овакво рјешење је садржано и у чл. 349 преднацрта ГЗ-а.
44 Види: ЗОО, чл. 1067. Термин „отказ“ је задржан и у преднацрту ГЗ-а. Видјети чл. 1410, који садржи и додатни 

ст. 3 у односу на чл. 1067 ЗОО-а, према коме, „у случају отказа кредита све преостале рате сматрају се доспелим 
даном отказа“. Такође, и у алтернативној варијанти чл. 1410 се говори о праву банке на отказ уговора прије истека 
уговореног рока. Дакле, према садашњем стању, ни ГЗ неће извршити корекцију постојеће нелогичности из 
ЗОО-а.

45 Види: ЗОО, чл. 566. Такође, и чл. 581 преднацрта ГЗ-а, али постоји и алтернативно рјешење, према којем „ако је 
уговором одређена сврха у коју зајмопримац може употребити позајмљени новац, па га он употријеби у неку другу 
сврху, зајмодавац може захтијевати да му се позајмљени новац одмах врати“. Дакле, не наводи се да ли уговорни 
однос престаје на основу отказа или раскида.

46 Види: ЗОО, чл. 1067.
47 ЗОО, чл. 124-138. Упоредити са чл. 76-92 преднацрта ГЗ-а.
48 У алтернативној верзији чл. 1409а ст. 2 преднацрта ГЗ-а се као један од битних дијелова садржаја уговора о 

кредиту управо наводи и одређивање услова и поступка раскида уговора.
49 Више о наведеном проблему код међународних кредита- Carsten-Thomas Ebenroth, Ulrich Parche, „Schieds-

gerichtsklauseln in internationalen Konsortialkreditverträgen und Umschuldungsabkommen“, Recht der Internatio-
nalen Wirtschaft, Heidelberg, 5/1990, стр. 342-343.
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али то би се могло учинити и независно од 
тога. Дакле, с обзиром нато да овдје није ријеч 
о гашењу уговора на основу самог закона, 
уговорна страна која жели остварити право 
на раскид уговора, тј. давалац кредита, мора 
доставити изјаву сауговарачу, тј. кориснику 
кредита. Кредитор то може учинити у свако 
доба, само не у невријеме. Притом, законска 
претпоставка је да се кориснику кредита тре-
ба оставити и примјерен отказни рок, који се 
може прецизирати самим уговором. Обично 
се у банкарској пракси користи рок од 30 дана. 
Уговором би се, ипак, могло предвидјети и 
да до раскида може доћи аутоматски након 
обавјештавања, без остављања отказног рока.50

У упоредном праву се могу наћи и другачија 
рјешења. Интересантно је било рјешење ње-
мачког Грађанског законика прије изврше-
не ревизије, које је разликовало редовни и 
ванредни отказ код уговора о кредиту. Прва 
варијанта је садржавала и отказни рок, а друга 
врста се могла истицати из важних разлога 
и са тренутним дејством.51 Такав разлог би 
било нпр. кашњење са отплатом кредита на 
основу кога кредитор нема више интереса за 
испуњењем уговора и стиче право на повраћај 
датог, уз накнаду штете.52 Други разлог би 
било ненамјенско коришћење кредита, када је 
намјена уговорена. Сада се кредитор на раскид 
уговора са тренутним дејством у њемачком 
праву може позивати на општу одредбу из пар. 
314 BGB-a, која му даје то право уколико по-
стоји убједљив разлог, а за дефиницију истог 
се користи недовољно прецизна формулација 
да треба да се ради о случају када, узимајући 
у обзир све околности одређеног случаја и 
цијенећи интересе обију страна, не може да се 
разумно очекује да страна која тражи раскид 
настави уговорни однос до договореног окон-
чања или до истека отказног рока.53

Да финансијска способност корисника кредита 
представља једнако важан разлог за опстанак 
кредитора у уговорном односу, говори дирек-
тно указивање на инсолвентност као разлог за 
раскид кредитног односа како у нашем, тако и 
у њемачком праву. Штавише, инсолвентност 
не мора бити утврђена судском одлуком ни у 
једном од два наведена права, већ је довољно 
и само постојање опасности доласка до битног 
умањења финансијске способности дужника 
која може имати утицаја и на извршење оба-
веза из уговора о кредиту.54 У њемачком право 
ово представља и једини основ код уговора о 
кредиту за који се предвиђа могућност раскида 
уговора са тренутним дејством.55

И у англосаксонском праву и пракси се 
предвиђа не само формално покретање сте-
чајног поступка и њему сличних процедура, 
већ и сама опасност од инсолвентности дуж-
ника, као разлог за раскид уговора о кредиту. 
Тако се у текст уговора уносе и клаузуле о 
„материјално штетним промјенама“, које се 
односе на све промјене у имовини корисника 
које по мишљењу кредитора могу бити штетне 
по његову финансијску способност. Кредитори 
се кроз уговарање овакве клаузуле штите од 
свих могућих догађаја у пословању корисника 
које нису могли предвидјети, а који им могу 
дати повода за бригу.56 Међутим, код примјене 
наведене клаузуле се мора водити рачуна и о 
споменутом начелу забране злоупотребе права 
како не би, коришћењем њене непрецизности 
и субјективним тумачењем, кредитори нео-
правдано довели корисника кредита у безиз-
лазну позицију. Поред клаузуле „материјално 
штетних промјена“, у англосаксонском праву 
се користи још једна клаузула под називом 
„cross-default“, која има за циљ да заштити 
кредитора од инсолвентности корисника и 
немогућности намирења потраживања. Наи-
ме, овом клаузулом се дозвољава кредитору 

50 Види: ЗОО, чл. 358 (а посебно ст. 5 наведеног члана).
51 Види: Bernd Stauder, Der bankgeschäftliche Krediteröffnungsvertrag, Bielefeld, 1968., стр. 157.
52 Видјети ibid, стр. 126. Такође, K. Hopt, P. Mülbert, нав. дјело, II књига, стр. 193-196.
53 Ст. 1. наведеног параграфа BGB-a.
54 Упореди чл. 1067 ЗОО-а и пар. 490 ст. 1 BGB-a.
55 И K. Hopt, P. Mülbert, нав. дјело, књига II, стр. 284., наводе ово као практично најважнији основ за раскид уговора 

о кредиту.
56 Види: Sue Wright, International loan documentation, Hampshire-New York, 2006., стр. 179. Такође, P. Wood, нав. 

дјело, стр. 50-51.
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да раскине уговор и када корисник уредно 
отплаћује рате кредита, уколико он то не чини 
у односу према другом кредитору или уколи-
ко други кредитор покрене поступак извр-
шења на имовини корисника кредита због 
неплаћања дуга, или макар стекне право да 
покрене такав поступак.57

Примјери уношења наведених опасности као 
разлога за раскид уговора се могу наћи и у 
нашој банкарској пракси, али не груписани у 
облику наведених клаузула, већ појединачно, 
као нпр. „сазнање да се против корисника води 
извршни или други поступак који би утицао 
на његово извршавање уговорних обавеза“. 
Такође, могуће је и уношење уопштених из-
раза који дају повода за разна тумачења, као 
и могућност за злоупотребе, попут сљедеће 
одредбе: „ако наступе околности због којих 
би даље извршавање обавеза за банку пред-
стављало значајно повећање ризика“. Наиме, 
сваки уговорни однос има одређену дозу ри-
зика у погледу могућности неиспуњења или 
неуредног испуњења, а нарочито кредитни 
однос, те га банке као субјекти који се профе-
сионално баве овом дјелатношћу морају узети 
у обзир, па им се остварење права на раскид 
треба допуштати само у случајевима када за-
иста, по објективним мјерилима, постоји зна-
чајно повећање ризика неиспуњења обавезе, 
а не и у случају сваког ризичнијег догађаја у 
пословању њиховог клијента, а поготово с њим 
повезаних субјеката.

Према томе, разлог за раскид уговора о кре-
диту може бити не само дужничка доцња, 
већ и постојање основане сумње у могућност 
падања корисника кредита у дужничку доцњу. 

С обзиром на то, постоји и опште рјешење о 
могућности раскида било ког уговорног од-
носа, па тако и кредитног, због неиспуњења 
уговорне обавезе.58 Према наведеном рјешењу, 
када једна страна не испуни своју обавезу, 
друга страна може, уколико није шта друго 
одређено, захтијевати испуњење обавеза или 
под законским условима раскинути уговор 
простом изјавом ако раскид уговора не на-
ступа по самом закону, а у сваком случају има 
право на накнаду штете.59 Под ову одредбу 
се може, дакле, подвести свако неиспуњење 
уговорне обавезе, а поготово оне основне из 
уговора о кредиту, а то је отплата кредита, тј. 
главнице и камата.

Доцња са отплатом кредита, дакле, пред-
ставља основ за раскид уговорног односа, 
што је сасвим разумљиво рјешење, с обзиром 
на то да се ради о основној обавези корисника 
кредита чије је уредно испуњење и главни мо-
тив закључења уговора од стране кредитора. 
Штавише, с обзиром на то да је рок испуњења 
ове обавезе битан састојак уговора о кредиту,60 
могло би се примијенити и законско рјешење 
да се у случају њеног неиспуњења о року, 
уговор раскида по самом закону.61 Давалац 
кредита, ипак, може одржати уговор на снази 
захтијевањем испуњења обавезе, те уколико је 
корисник не испуни ни у накнадно оставље-
ном року, може тражити раскид уговора. 

У пракси се и сами даваоци кредита користе 
могућношћу остављања накнадног рока ко-
рисницима кредита у коме, уколико дође до 
измирења дуга, уговор и даље остаје на снази, 
с тим да задржавају право на затезне камате 
које зарачунавају дужницима за вријеме до-

57 Видјети P. Wood, нав. дјело, стр. 48.; S. Wright, нав. дјело, стр. 171.
58 Видјети ЗОО, чл. 124-132.
59 ЗОО, чл. 124. Такође, чл. 76 преднацрта ГЗ-а.
60 Ипак, у алтернативној варијанти чл. 1409 (који је у основној верзији идентичан члану 1065 ЗОО-а) се у ст. 2 оставља 

могућност закључења уговора о кредиту и без одређивања рока враћања, па се за такве ситуације предвиђа и 
обавеза поштовања отказног рока од најмање три мјесеца прије раскида уговора. Дакле, тек протеком наведеног 
рока дужник пада у доцњу са отплатом кредита.

61 Види: ЗОО, чл. 125 ст. 1. Ради се о тзв. аутоматском раскиду (видјети и чл. 77 ст. 1 преднацрта ГЗ-а). Ипак, и сам 
кредитор ово може посебно нагласити у уговору тзв. касаторном клаузулом. Види: И. Букљаш, нав. чланак, стр. 
23. Преднацрт ГЗ-а у одјељку који се односи на вријеме испуњења обавезе уводи два нова члана у односу на 
садржај из ЗОО-а (чл. 302 и 303). Тако чл. 303 ст. 1 садржи и једну допуну у односу на претходно наведени став о 
праву кредитора на аутоматски раскид уговора, предвиђајући сљедеће: „Кад је уговорено да ће дужник изгубити 
рокове ако задоцни са испуњењем неке обавезе, губитак рокова не наступа ако је дужник задоцнио са испуњењем 
незнатног дела обавезе, изузев кад је другачије уговорено.“ Такође, у ст. 2 наведеног члана се уводи претпоставка 
да се повјерилац одрекао права из ст. 1 ако прими задоцњело испуњење без резерве.
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цње.62 Ипак, с обзиром на то да закон предвиђа 
изјашњавање повјериоца о остављању накнад-
ног рока у случајевима фиксних уговора код 
којих је предвиђено да раскид наступа по са-
мом закону, интересантно би било рјешавање 
случајева кад дужник у доцњи ипак измири 
обавезу прије него што је кредитор покренуо 
судски поступак намирења, у случајевима кад 
самим уговорима о кредиту није предвиђено 
остављање отказног рока. Тумачењем закон-
ског рјешења морало би се даваоцу признати 
право на раскид и поред накнадног измирења 
дуга.63

Друго је, међутим, питање какав интерес може 
имати кредитор да не одржи уговор на снази 
и раскине га, с обзиром на то да у том слу-
чају губи могућност захтијевања преосталих 
камата до тренутка кад је уговор уредним 
испуњавањем обавеза требало да буде уга-
шен. Теоретски посматрано, такви случајеви 
би се могли појавити уколико би дошло до 
наглог скока каматних стопа на тржишту, а да 
кредитор није предвидио могућност њиховог 
мијењања у односу са тренутним корисником 
(уговорена фиксна каматна стопа), па оцјењује 
да може више да добије раскидом постојећег 
и закључењем новог уговора (уколико постоји 
довољно велика потражња за средствима на 
тржишту новца). Такође, за разлику од чисто 
финансијских кредита, интерес би могао по-
стојати посебно у случају робних кредита кад 
продавац у својству кредитора нема више ин-
тереса за накнадну испоруку робе кориснику.64

Што се тиче само права на накнаду штете, код 
чисто новчаних кредита затезна камата је, по 

правилу, довољне висине да се надокнади и 
евентуална штета коју давалац кредита, иначе, 
не мора доказивати. Само уколико је стварна 
штета већа од износа који добија на основу 
обрачунате затезне камате, кредитор може да 
добије накнаду, уколико је докаже, и то само у 
односу на корисника кредита који је одговоран 
за доцњу, а то је обично случај, осим ако је 
нпр. наступила правна немогућност плаћања 
(примјера ради, мораторијум плаћања уведен 
од стране власти државе корисника кредита). 
Остали случајеви би требало да улазе у послов-
ни ризик корисника на који он мора рачунати 
(нпр. кад његов дужник задоцни са плаћањем, 
па корисник кредита не дође до потребних 
средстава за отплату ануитета).65 Стога, уколи-
ко штета није већа од износа затезне камате, 
питање раскида уговора је ирелевантно за 
кредитора, с обзиром на то да може чак и више 
да добије ако уговор задржи на снази, а право 
на затезну камату и даље може да остварује 
због доцње корисника.

Имајући у виду чињеницу да се овдје ради о 
повреди уговора неиспуњењем обавезе чији 
је рок фиксно одређен, не би требало да буде 
спорно ни питање дужине доцње.66 Ипак, 
с обзиром на успостављену праксу да бан-
ка оставља, по правилу, одређени рок за ис-
пуњење обавезе, може се поставити и питање 
дужине доцње, када банка може раскинути 
уговор о кредиту.67 То би у овом случају треба-
ло да буде вријеме за испуњење обавезе нак-
надно остављено од стране даваоца кредита. 
Судска пракса, међутим, познаје и другачија 
рјешења. Једно од таквих је признавање пра-
ва на раскид ако корисник не отплати двије 

62 О оваквом исходу смо писали у оквиру претходног поднаслова.
63 Некадашња судска пракса је заузимала супротан став и предвиђала да је примањем испуњења давалац кредита 

прихватио одржавање уговора на снази и изгубио право на раскид уговора. Видјети Пресуду Врховног привредног 
суда П 476/67 од 22.11.1967. год. (М. Косовац, нав. дјело, стр. 185-186.). Међутим, у вријеме доношења овакве 
пресуде ЗОО још није био донесен.

64 Види: И. Јанковец, нав. дјело, стр. 325.
65 Више: Ibid, стр. 323-324.
66 Такав је уосталом став и свих значајнијих грађанских законика упоредног права, који предвиђају да стављање у 

доцњу није ни потребно, односно да дужник долази у доцњу без опомене. Видјети рјешења пар. 285 њемачког 
BGB-a, односно француске судске праксе, уз чл. 1139 Code Civile-a (француског Грађанског законика од 1804. 
год.), које анализира и Александар Голдштајн, Привредно уговорно право, Загреб, 1967, стр. 354. Овај аутор даје 
преглед и других упоредноправних рјешења.

67 Код потрошачких кредита, у циљу заштите потрошача као економски слабије стране, управо преовлађује схватање 
да, и поред фиксног рока за испуњење обавезе, до раскида уговора не долази по самом закону, већ тек на основу 
изјаве продавца (кредитора). Види: Т. Јованић, нав. дјело, стр. 256.
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доспјеле рате, уколико давалац кредита тако 
уговори.68 На кредитни однос се, пак, не би 
могло примијенити законско рјешење о праву 
дужника да одржи уговор на снази ако да од-
говарајуће обезбјеђење, што је допуштено код 
уговора са узастопним обавезама,69 с обзиром 
на то да је рок испуњења битан састојак угово-
ра и кредитор није дужан остављати накнадни 
рок за испуњење.70

Уколико кредитор ипак остави дужнику нак-
надни рок за испуњење обавезе, он би у том 
периоду могао примати и дјелимичне исплате 
без посљедица по коришћење права на раскид 
уговора ако по протеку остављеног рока не 
дође до потпуног измирења дуга. Да би сприје-
чио евентуалне спорове у вези прихватања 
дјелимичног испуњења, пожељно је да се то 
констатује у писменом обавјештењу дужнику, 
уз упозорење да се не одриче права на раскид 
и покретање поступка извршења на средству 
обезбјеђења уколико у року дуг не буде у пот-
пуности намирен.71 Ако, пак, корисник понуди 
кредитору потпуно измирење обавезе, а овај 
то не прихвати, не би се могло радити о дуж-
ничкој доцњи, под условом да је неприхватање 
испуњења обавезе неосновано, већ ће повјери-

лац бити у доцњи са прихватањем испуњења.72 
Исто тако, нема дужничке доцње уколико је 
претходно наступила повјерилачка доцња, а то 
би конкретно био случај непуштања кредита 
у течај.73

И самим уговорним клаузулама се може пред-
видјети искључење одговорности корисника 
кредита за неиспуњење обавезе плаћања у 
року, уколико до тога дође усљед администра-
тивне или техничке грешке или неког спољ-
ног догађаја који то омета (нпр. мораторијум 
плаћања), те уколико обавеза буде испуњена 
у предвиђеном року по отклањању сметњи.74

Посљедица раскида уговора због неиспуњења 
је доспјелост свих преосталих рата главни-
це, неизмирених камата, затезних камата 
за вријеме доцње, као и накнада евентуалне 
штете. Кредитор не би могао уговорити као 
санкцију уговорну казну, с обзиром на то да 
се новчане чинидбе не могу осигуравати на 
овај начин, те би таква одредба била ништава. 
Раскидом уговора бивши сауговарачи се осло-
бађају свих уговорних обавеза.75 Што се тиче 
саме камате, ни затезна ни уговорна камата 
не престају тећи када достигну износ глав-

68 Ibid, стр. 258. Код робних кредита је ово рјешење предвиђено и самим ЗОО-ом. Наиме, према рјешењу чл. 546 ст. 
2 ЗОО-а (идентично рјешење је садржано и у чл. 532 ст. 2 преднацрта ГЗ-а), продавац послије плаћања прве рате 
може раскинути уговор ако купац дође у доцњу са најмање двије узастопне отплате, које представљају најмање 
осмину цијене, а изузетно и само једне отплате уколико се ради о првој рати или уколико нема више од укупно 
четири ануитета. Више о праву кредитора на раскид уговора код продаје са оброчним отплатама цијене: Силвија 
Петрић, „Заштита потрошача у банкарским кредитним пословима у хрватском праву у односу на право ЕУ-а“, 
Зборник радова Правног факултета у Сплиту, бр. 1-2 (65-66), 2002., стр. 140-143. У сваком случају, очито је да је 
положај продавца оваквим рјешењем отежан у односу на положај повјериоца према општим правилима о раскиду 
уговора са узастопним обавезама, која допуштају раскид уговора због неиспуњења и само једне обавезе, ако је из 
околности јасно да ни будуће обавезе неће бити испуњене. Видјети ЗОО, чл. 129. Такође, чл. 82 преднацрта ГЗ-а.

69 Види: ЗОО, чл. 129 ст. 3. Ова одредба није садржана у алтернативној верзији чл. 82 преднацрта ГЗ-а.
70 Преднацрт ГЗ-а уводи и термин „битна повреда уговора“, у случају које се уговор може раскинути и без обавезе 

остављања накнадног рока за испуњење обавезе. Сматра се да оваква повреда постоји кад неиспуњење уговорне 
обавезе од стране дужника проузрокује такву штету повјериоцу која га суштински лишава користи коју је од 
уговора оправдано очекивао или усљед које повреде се за повјериоца више не може остварити сврха уговора. 
Увођењем наведене одредбе се омогућава раскидање уговора без остављања отказног рока и у оним случајевима 
који нису били обухваћени одредбама ЗОО-а, односно независно од тога да ли рок испуњења представља битан 
састојак уговора. У сваком случају неопходно је да је изјава о раскиду саопштена дужнику, и то на несумњив 
начин. Видјети чланове 79 и 83 преднацрта ГЗ-а.

71 Видјети A. Wolf, B. J. Bergman, нав. чланак, стр. 97. (т. 1.).
72 Видјети узансу бр. 217 Општих узанси за промет робом (Службени лист ФНРЈ, бр. 15/54). Такође, видјети А. 

Голдштајн, нав. дјело, који на стр. 378. указује на слична упоредноправна рјешења попут оног из њемачког BGB-a.
73 Ibid, стр. 352.
74 S. Wright, нав. дјело, стр. 168.
75 Постоје и специфичне врсте кредита, попут акцептних или авалних, код којих су нешто другачија дејства раскида 

уговора у односу на она општа. Наиме, с обзиром на тода се у овим односима банке обавезују и мјеничноправно, 
оне и послије раскида остају дужне да испуне своју обавезу према савјесном трећем лицу које дође у посјед мјенице. 
То је дужност банке као акцептанта, односно авалисте, и та обавеза произлази из апстрактне природе мјенице, на 
коју немају утицаја одредбе и статус основног посла на основу ког је издата (конкретно, уговора о кредиту).
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нице, тако да се може десити да суд досуди и 
већи износ по основу камате него што износи 
главница дуга.76

На крају, када се ради о повреди уговора као 
основу за раскид, треба нагласити да англо-
саксонско право познаје један скупни термин 
којим се означава овај правни основ, а то је 
„default“. Под овим термином се подразу-
мијева како неплаћање дугованог износа (при 
чему се Директивом 2006/48/ЕС, која усваја 
наведени термин, наводи да се под тим под-
разумијева доцња дужника више од 90 дана 
са извршењем било које материјалне обавезе 
кредитној институцији, матичном или завис-
ном друштву), тако и претходно упозорење 
(нпр. инсолвентност корисника), када кредит-
на институција оправдано сматра да дужник 
неће бити у стању да измири своје обавезе у 
вријеме доспијећа, па не мора ни да чека њено 
наступање. Притом је ирелевантно постојање 
средстава обезбјеђења. Поједини аутори овоме 
као трећу врсту додају и неновчане обавезе, 
попут негативне залоге, и сл, чије кршење та-
кође може угрозити измирење обавеза према 
кредитору.77 Фактички овај појам може обух-
ватати кршење било које обавезе из уговора о 
кредиту и може довести било до аутоматског 
раскида уговора или након протека отказног 
рока у коме се може допустити отклањање 
повреде и омогућавање опстанка уговора на 
снази. Тако нпр. корисник кредита може бити 
обавезан и да обавијести кредитора одмах по 
сазнању за учињену повреду, те у случају про-
пуштања може изгубити право на накнадни 
рок за исправљање повреде.78

IV ЗАКЉУЧАК

Сваки уговорни однос има одређену дозу ри-
зика у погледу могућности неиспуњења или 
неуредног испуњења, а нарочито кредитни 
однос, који банке као субјекти који се профе-
сионално баве овом дјелатношћу морају узети 
у обзир, па им се остварење права на раскид 
треба допуштати само у случајевима када за-
иста, по објективним мјерилима, постоји зна-
чајно повећање ризика неиспуњења обавезе, 
а не и у случају сваког ризичнијег догађаја у 
пословању њиховог клијента, а поготово с њим 
повезаних субјеката. Ипак, постоје и одређене 
врсте кредита гдје даваоци могу имати посеб-
но оправдан интерес за раскидањем уговора, 
попут контокорентних или револвинг кредита, 
када корисник на основу њих има право по-
влачења средстава до одређеног износа или 
у одређеним периодима, а над њим је, нпр. 
покренут извршни поступак. Да би спријечила 
извршење на позајмљеним средствима, банка 
мора кориснику саопштити раскид уговора о 
кредиту.

Раскид уговора усљед доцње са отплатом кре-
дита производи доспјелост свих преосталих 
рата главнице, неизмирених камата, затезних 
камата за вријеме доцње, као и накнаду евен-
туалне штете. Што се тиче саме камате, она не 
престаје тећи када достигне износ главнице, 
тако да се може десити да суд досуди и већи 
износ по том основу него што износи главница 
дуга. Усвајање Грађанског законика Србије у 
садашњој верзији би могло довести до промје-
не овог, као и појединих других рјешења ак-
туелног позитивног права.

76 Више: И. Јанковец, нав. дјело, стр. 321. Ова чињеница би се, у Србији, могла промијенити, уколико у будућем 
ГЗ-у буде прихваћена алтернативна варијанта из преднацрта према којој би био додат нови чл. 366, према којем 
„камата престаје тећи кад износ доспјелих а неисплаћених камата достигне главницу“. Ово рјешење је било 
предвиђено и у чл. 401 ЗОО-а прије брисања извршеног Законом о измјенама ЗОО-а, Службени лист СФРЈ, бр. 
57/89.

77 Видјети Анекс VII, дио IV, т. 44. Директиве 2006/48/ЕС (Directive 2006-48 relating to the taking up and pursuit of the 
business of the credit institutions, OJL 177 of 30.06.2006., amending act: Directive 2007/18/EC, OJL 87 of 28.03.2007.). 
Такође, P. Wood, нав. дјело, стр. 46-47.; Edmund Kwaw, The Law and Practice of Offshore Banking and Finance, West-
port, 1996., стр. 123.; S. Wright, нав. дјело., стр. 41.

78 E. Kwaw, наведено дјело, стр. 123.
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Извршење на некретнинама 
које нису уписане у 
земљишне књиге у 
Републици Српској

Резиме
У раду су наведене препреке са којима се могу суочити тражиоци извршења када 
покушавају путем суда у извршном поступку да наплате своја потраживања на не-
кретнинама које нису уписане у земљишне књиге (посједовни лист), процес судског 
поступка код извршења на некретнинама које нису уписане у земљишне књиге, ди-
леме које судови имају приликом поступања у оваквим извршним стварима, судска 
и управна пракса, могућности злоупотребе права од стране извршеника те су дати 
приједлози измјене постојеће законске регулативе којим би се поступак учинио 
јаснијим, ефикаснијим, којим би се допринијело правној сигурности и којим би се 
избјегли евентуални судски спорови. Због неусаглашене законске регулативе, из-
вршни суд је обавезан чекати успоставу катастра непокретности од стране надлежне 
Републичке управе за геодетске и имовинско–правне послове Бања Лука (у даљем 
тексту РУГИПП) како би се одредио даљи ток извршног поступка. 

Кључне ријечи: Извршни поступак, некретнине, посједовни лист, успостава катастра 
непокретности.

Summary
This article analyses the obstacles that creditors may face when trying to collect their claims 
on real estate that is not registered in the land register (title deed) through the court in 
enforcement proceedings, the process of court proceedings in execution on real estate 
that is not registered in the land register, dilemmas that courts have when dealing with 
such enforcement matters, judicial and administrative practice, the possibility of abuse of 
rights by debtors and so there are proposals how to amend existing legislation to make 
the procedure clearer, more efficient, which would contribute to legal certainty and avoid 
possible litigation. Due to inconsistent legislation, the executive court is obliged to wait for 
the establishment of the real estate cadastre by the competent Republic Administration for 
Geodetic and Property-Legal Affairs Banja Luka (hereinafter RUGIPP) in order to determine 
the further course of enforcement proceedings.

Keywords: Enforcement proceedings, real estate, title deed, establishment of real estate 
cadastre
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УВОД

Извршни поступак је саставни дио процеса 
суђења те саставни дио процеса исходовања 
обештећења вјеровника по основу исправа 
којима није претходио когницијски посту-
пак. Учинковит извршни поступак доприноси 
повјерењу јавности у ефикасност правосуђа и 
способности државе да адекватно одговори на 
захтјев повјериоца ради наплате његовог по-
траживања, односно спроведе друге тражене 
и наложене радње, наспрам дужника који је 
својим понашањем повриједио одређено пра-
во и интересе повјериоца. Извршном поступку 
не мора да претходи парнични поступак у 
случају када се извршење спроводи на основу 
вјеродостојне исправе или на основу обрачуна 
плате као извршне исправе. Међутим, када се 
извршење одређује и спроводи без претходног 
когницијског поступка, извршни поступак је 
и тада одлучујући поступак једини законит 
поступак и начин на основу којег повјерилац 
намирује своје потраживање од дужника, чиме 
се остварује свеобухватна сврха грађанског 
поступка. 

У поступку извршења ради наплате новча-
ног потраживања тражиоца извршења као 
предмет извршења се неминовно појављују 
и некретнине. Када за некретнине које су 
предмет извршења постоји земљишнокњижни 
извадак или лист непокретности са уписаним 
правом својине, тада тражилац извршења 
нема препрека да намири своје потраживање 
у извршном судском поступку. Међутим, када 
за некретнине које су предмет извршења не 
постоје земљишне књиге нити катастар не-
покретности, тада се намирење тражиоца из-
вршења и сам поступак извршења усложња-
ва и чини неизвјесним. Ово из разлога што 
тражилац извршења посједује само препис 
посједовног листа на основу којег подноси суду 
приједлог за извршење као доказ да је у ката-
стру некретнина уписана на име извршеника. 
Разлог због којег је у таквим случајевима неиз-
вјесно намирење тражиоца извршења лежи у 
чињеници да надлежна Републичка управа за 
геодетске и имовинско правне послове Бања 
Лука коначним актом одбија упис забиљежбе 
рјешења о извршењу у посједовни лист, док 
са друге стране сам извршеник, свјестан рје-

шења о извршењу и свјестан чињенице да је 
Републичка управа за геодетске и имовинско 
правне послове Бања Лука одбила упис за-
биљежбе рјешења о извршењу, има могућност 
да правним послом отуђује некретнину која 
је предмет извршења користећи исти препис 
посједовног листа и на тај начин прије уписа 
забиљежбе рјешења о извршењу онемогућује 
тражиоца извршења у том извршном поступку 
да наплати своје новчано потраживање. 

Проблем представља чињеница да се у прав-
ном промету препис посједовног листа кори-
сти као да се ради о доказу о праву власништва 
(продавац у уговору о продаји само изјављује 
да је некретнина уписана у посједовни лист 
у земљишним књигама уписана на његово 
име), некретнину предаје у посјед купцу, купац 
плаћа цијену, те се уговор о продаји извршава 
у цјелости, док у извршном поступку и уопште 
у смислу конципирања преписа посједовног 
листа исти представља само доказ да је некрет-
нина у катастру уписана на име извршеника 
као посјед, дакле не ради се о доказу права 
власништва. 

У извршном поступку ради наплате новчаног 
потраживања извршењем на некретнинама 
као предмету извршења, упис забиљежбе рје-
шења о извршењу је кључна процесна радња 
у процесу извршења на некретнинама. Ради 
се о средству извршења као облику судске 
хипотеке које има дејство публицитета и јав-
ног обавјештавања свих трећих лица да је 
некретнина која је предмет извршења под-
вргнута непосредном извршењу, без којег 
средства извршења даљње вођење поступка 
губи сврху, јер чини упитним упис промјене 
титулара над некретнинама у јавним евиден-
цијама у случају отуђења некретнине од стране 
извршеника у међувремену. Члан 140. став 1. 
Закона о стварним правима РС нормира “1) 
Заложно право не може се одвојити од залога 
који оптерећује, па ко на било којем правном 
основу стекне залог, стекао га је оптерећеног 
заложним правом, ако законом није другачије 
одређено.” Другачијим поступањем, не само 
да би се онемогућило извршење, већ би се 
извршни суд довео у опасну ситуацију, да тра-
жилац извршења поступи у свему у складу са 
законом, изложи се трошковима, чак се донесе 
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рјешење о досуди, а на крају се испостави да 
се забиљежба не протеже на новог титулара 
некретнине управо због временског простора 
за манипулацију које вријеме је извршеник 
добио тиме што му је одмах по доношењу, 
рјешење о извршењу достављено и на тај на-
чин му омогућено да прода некретнину тј. да 
врши злоупотребу права. 

Могућност проузроковања правне несигур-
ности лежи у чињеници што је нпр. треће 
лице као купац платило ту некретнину која је 
предмет извршења полагањем новца на депо-
зитни рачун суда у поступку судске продаје, са 
друге стране тражилац извршења тражи новац 
са депозита и намирење, а купац се не може 
укњижити из разлога што је у катастру упи-
сано лице коме је извршеник у међувремену 
отуђио некретнину. 

Поступак извршења на некретнинама које 
нису уписане у земљишне књиге прописан је 
одредбом члана 113. Закона о извршном по-
ступку Републике Српске (“Сл. гласник РС", бр. 
59/2003, 85/2003, 64/2005, 118/2007, 29/2010, 
57/2012, 67/2013, 98/2014, 5/2017 - одлука 
УС, 58/2018 - рјешење УС БиХ и 66/2018 – у 
даљем тексту ЗИП РС), као и одредбама члана 
72. став 4. и 5. ЗИП-а РС у смислу супститута 
забиљежбе. Додатни проблем суду представља 
неусаглашеност члана 113. ЗИП-а РС са Зако-
ном о премјеру и катастру РС ("Сл. гласник 
РС", бр. 6/2012, 110/2016, 22/2018 - одлука 
УС, 62/2018 и 95/2019 - одлука УС). Наведено 
из разлога што члан 113. ЗИП-а РС упућује 
на успоставу земљишне књиге за некретнине 
које су предмет извршног поступка, док је са 
друге стране чланом 198. Закона о о премјеру 
и катастру РС нормирано да Закон о земљиш-
ним књигама Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске", бр. 67/03, 46/04, 
109/05 и 119/08) престаје да важи, осим одре-
даба тих закона које се односе на коришћење 
и одржавање евиденција, па је једини начин 
успоставе јавне евиденције о својини извр-
шеника успостава катастра непокретности и 
исходовање листа непокретности са уписаним 
правом својине на име извршеника. Међутим, 
ту се појављује други проблем с обзиром на 
то да је измјенама Закона о премјеру и ка-
тастру РС из 2018. године (“Службени глас-

ник РС”, број: 62/18) избрисан члан којим је 
била могућа успостава катастра некретнина 
за поједину парцелу, а по одобрењу РУГИПП, 
већ ту долази у обзир само масовна успостава 
катастра некретнина по службеној дужности 
РУГИПП. 

ПОСТУПАК

Тражилац извршења подноси приједлог за 
извршење на основу преписа посједовног ли-
ста којим доказује да је некретнина у катастру 
уписана на име извршеника, те којим иден-
тификује некретнину, њену површину, назив 
и културу. Извршни суд затим у складу са 
чланом 70. став 1. ЗИПа-а РС који нормира” 
Уз приједлог за извршење на непокретности 
тражилац извршења је дужан поднијети извод 
из земљишне књиге као доказ о томе да је не-
покретност уписана као својина извршеника”, 
враћа на уређење и допуну приједлог за извр-
шење како би тражилац извршења доставио 
доказ о томе да је непокретност уписана као 
својина извршеника. 

Поступајући по налогу суда, тражилац извр-
шења доставља доказ од стране РУГИПП да 
за наведене некретнине не постоји евиденција 
земљишних књига нити катастар непокрет-
ности. Извршни суд затим примјеном члана 
113. ЗИП-а РС доноси рјешење о извршењу 
и истим рјешењем или посебним закључ-
ком упућује тражиоца извршења да изврши 
успоставу катастра непокретности за некрет-
нине које су предмет извршења те застаје са 
поступком до успоставе катастра некретнина 
за некретнине које суд предмет извршења, 
(дакле у овом случају тражилац извршења 
се не може упутити на успоставу земљишне 
књиге јер је Закон о земљишним књигама 
РС ("Службени гласник Републике Српске", 
бр. 67/03, 46/04, 109/05, 119/08), стављен ван 
снаге Законом о премјеру и катастру РС). Без 
обзира што је измјенама Закона о премјеру 
и катастру РС из 2018. године избрисан члан 
којим је била могућа успостава катастра не-
кретнина за поједину парцелу, а по одобрењу 
РУГИПП, већ ту долази у обзир само масовна 
успостава катастра некретнина по службеној 
дужности РУГИПП, суд је везан чланом 113. 
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ЗИП-а РС којим је у обавези упутити тражиоца 
извршења да у управном поступку успостави 
катастар некретнина над некретнинама које 
су предмет поступка и исходује лист непокрет-
ности у којем је извршеник уписан са правом 
својине. 

Питање успоставе катастра некретнина је у 
надлежности РУГИПП, тако да извршни суд 
не може прејудицирати нити утицати на одлу-
ку РУГИПП по захтјеву тражиоца извршења. У 
наведеној ситуацији и фази поступка изврш-
ни суд застаје са поступком све до окончања 
поступка успоставе катастра непокретности. 
Уколико РУГИПП успостави катастар непо-
кретности, тада нема препрека да се поступак 
настави и оконча, јер имамо доказ о својини. 
Током цијелог поступка потребно је активно 
учешће тражиоца извршења како би се на 
вријеме обезбиједио упис забиљежбе, односно 
сурогат уписа забиљежбе објавом у два дневна 
листа и “Службеном гласнику РС”. Његово 
активно учешће је потребно посебно уколико 
је РУГИПП дозволио успоставу катастра непо-
кретности, јер тада тражилац извршења има 
могућности да у складу са чланом 72. став 4. 
и 5. ЗИП-а РС тражи објаву рјешења о извр-
шењу у два дневна листа и “Службеном глас-
нику РС” као врсту сурогата забиљежбе која 
постаје перфектна накнадним уписом у лист 
непокретности. Објаву рјешења о извршењу у 
два дневна листа и “Службеном гласнику РС” 
суд не објављује по службеној дужности већ 
по захтјеву тражиоца извршења. 

Међутим, уколико РУГИПП одлучи да није 
могућа успостава катастра непокретности, 
тада имамо ситуацију која чини вјероватном 
чињеницу да је успостава катастра непокрет-
ности супротна закону (аналогно тој успостави 
је успостава земљишне књиге) и у том случају 
суд, након што доиста утврди да је успостава 
катастра непокретности у супротности са за-
коном, у даљем поступку поступа у складу са 
чланом 113. став 6, 7. и 8. ЗИП-а који говори 
о попису запљене непокретности. 

Дакле, попис непокретности је дозвољен је-
дино када се утврди да је успостава катастра 
непокретности (аналогно замљишне књиге) 
у супротности са законом. У конкретној си-
туацији постоји дилема да ли је успостава 

катастра непокретности у супротности са за-
коном с обзиром на то да члан 113. ЗИП-а РС 
налаже суду да упути тражиоца извршења на 
успоставу земљишне књиге на некретнинама 
које су предмет поступка док је са друге стране 
Закон о земљишним књигама РС стављен ван 
снаге, а није могућа појединачна успостава 
катастра непокретности за једну парцелу, па 
да суд одмах проводи пљенидбени попис у 
складу са чланом 113. Став 6. ЗИП-а РС или суд 
треба да упути тражиоца извршења да поднесе 
захтјев за успоставу катастра непокретности 
и да застане са поступком до успоставе ката-
стра непокретности? Одговор на исто питање 
лежи у ситуацији када суд одмах утврди да је 
успостава катастра непокретности у супротно-
сти са законом с обзиром на то да је Закон о 
земљишним књигама РС стављен ван снаге а 
није могућа успостава катастра непокретности 
за једну парцелу, те одмах проведе пљенид-
бени попис и објаву рјешења о извршењу, 
а странке у међувремену доставе суду лист 
непокретности са уписаним правом својине за 
исте непокретности које су предмет извршења 
по одлуци РУГИПП, доказујући супротно тј. 
да је могућа успостава катастра непокретно-
сти за некретнине које су предмет поступка и 
тиме доведу у питању законитост самог пље-
нидбеног пописа, што значи да чињеницу о 
томе да ли је успостава катастра некретнина 
у супротности са законом или није, суд може 
утврдити једино након одлуке РУГИПП у 
погледу успоставе катастра некретнина. Так-
вим поступањем и утврђењем да је успостава 
земљишне књиге (катастра непокретности) 
у супротноси са законом с обзиром на то да 
је Закон о земљишним књигама РС стављен 
ван снаге а није могућа појединачна успостава 
катастра непокретности у сврху исходовања 
листа непокретности са уписаним правом 
својине на име извршеника, суд би занема-
рио постојање и значај Закона о премјеру и 
катастру РС. Ту чињеницу суд утврђује, али је 
суду могуће да је утврди једино након одлуке 
РУГИПП у погледу утврђења да ли је могућа 
успостава катастра некретнина или није. Сма-
трам да суд не треба занемарити чињеницу на 
текући процес масовног оснивања катастра 
непокретности у складу са Законом о премјеру 
и катастру РС и да би суд требало да застане 
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са поступком до оснивања катастра непокрет-
ности за некретнине које су предмет поступка. 
У масовној успостави катастра непокретности 
је садржана и појединачна успостава катастра 
непокретности, док у појединачној упостави 
катастра непокретности није садржана ма-
совна успостава катастра непокретности, из 
чега се закључује да чињеница немогућности 
појединачне успоставе катастра непокретно-
сти за једну парцелу, не значи да није могућа 
успостава катастра непокретности за исту пар-
целу у поступку масовне успоставе катастра 
непокретности за једну или више катастарских 
општина. Став у погледу обавезе извршног 
суда да застане са извршењем до оснивања 
катастра непокретности за катастарку општи-
ну гдје се налазе некретнине које су предмет 
поступка, дакле до масовне успоставе катастра 
некретнина, је изражен и у рјешењу Окружног 
суда у Бањалуци број 72 0 П 024800 19 Гжи 
од 16.01.2020. године. 

Након што се утврди да је успостава катастра 
некретнина у супротности са законом, сље-
дећи корак суда је проведба пљенидбеног по-
писа. Ту се отвара питање забиљежбе. Одговор 
на исто питање добијамо ако упоредимо стари 
ЗИП из СФРЈ и садашњи ЗИП РС. 

У прошлом ЗИП-у из СФРЈ у члану 186. став 
3. и 4. је нормирано: 

Став 3. „У том случају суд ће извршити попис 
непокретности за коју је предложено извр-
шење, и на рочиште за попис позвати повје-
риоца, дужника и лица са чијим се непокрет-
ностима граничи та непокретност“ Став 4. 
„Записник о попису има значај забиљежбе 
извршења и објављује се на судској табли“. 

У важећем ЗИП-у РС у члану 113. став 6., 7. и 
8. је нормирано „ (6) Ако би упис у земљишне 
књиге био у супротности са законом, суд ће 
обавити попис запљене непокретности за 
коју је предложено извршење, и на рочиште за 
попис запљене позвати тражиоца извршења, 
извршеника и лица с чијим непокретностима 
граничи та непокретност. (7) Записник о по-
пису запљене објављује се на судској плочи. 
(8) О обављеном попису запљене суд ће у 
"Службеном гласнику Републике Српске" и 
најмање два дневна листа која се дистрибуи-

рају на територији Републике Српске објавити 
оглас у којем ће навести суд који објављује 
оглас, број предмета, име и адресе странака, 
податке о непокретности на којој се извршење 
спроводи, те обавијести о томе гдје је и кад 
одржано рочиште на којему је непокретност 
пописана и кад је записник о попису запљене 
истакнут на судској плочи. Тим ће огласом суд 
позвати сва заинтересована лица да писмено 
или усмено обавијесте суд о разлозима због 
којих се извршење не може спровести на тој 
непокретности.“

Када погледамо наведене одредбе уочавамо 
да су суштински исте али се у новом закону 
не спомиње изричито забиљежба. 

Међутим, нови ЗИП РС је то изоставио у члану 
113. из разлога што је другачије формулисао 
институт „попис“ те исти дефинисао као „ по-
пис запљене непокретности“ а запљена значи 
да се успоставља заложно право (аналогно 
покретнинама), из чега се закључује да би 
било сувишно посебно прецизирати забиљеж-
бу као у прошлом закону, јер и сам прошли 
закон дефинише институт пописа само као 
„попис“. Из овога се закључује да сам попис 
објавом на огласној плочи суда и два дневна 
листа и “Службеном гласнику РС” представља 
сурогат забиљежби извршења тј. представља 
забиљежбу. Након наведених радњи нема за-
преке даљњем спровођењу извршних радњи. 

ЗАКЉУЧАК И ПРИЈЕДЛОЗИ

Постојећа процедура предвиђена Законом о 
извршном поступку РС ради уписа забиљежбе 
објавом с обзиром на у пракси несметано ко-
ришћење преписа посједовног листа за правни 
промет на некретнинама, осујећује вјероват-
ност тражиоца извршења за намирење над 
некретнинама извршеника које су предмет 
поступка. Док се установи да је успостава ката-
стра непокретности у супротности са Законом 
у управном поступку по захтјеву тражиоца из-
вршења којег је суд претходно упутио на успо-
ставу катастра непокретности, па затим суд 
изврши изврши пљенидбени попис и објаву, 
извршеник има довољно времена да прометује 
некретнину која је предмет поступка, усљед 
које чињенице ни сама забиљежба извршења 
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објавом губи своју сврху и само излаже тра-
жиоца извршења беспотребним трошковима 
поступка. 

Члан 72. став 2. и 3. ЗИП-а РС нормирају 
“Уписом забиљежбе извршења тражилац из-
вршења стиче право да своје потраживање 
намири из непокретности (право на нами-
рење) а лице које након уписане забиљежбе 
извршења стекне одређена права над том 
непокретношћу дужно је трпјети првенствено 
остварење права на намирење тражиоца извр-
шења стеченог том забиљежбом. (3) Промјена 
власника непокретности током извршног по-
ступка не спречава да се тај поступак настави 
против новог власника као извршеника до 
висине вриједности непокретности. Све радње 
предузете прије тога остају на снази и нови 
власник не може у поступку предузимати оне 
радње које не би могао предузети пријашњи 
власник да до промјене својине није дошло.” 
У конкретном случају код извршења на не-
кретнинама које нису уписане у земљишње 
књиге имамо двије ситуације сурогата за-
биљежбе објавом. Прва из члана 72. став 4. 
ЗИП-а РС која постаје перфектна тек уписом 
у земљишне књиге, у нашем случају уписом у 
лист непокретности са правом својине у складу 
са ставом 5. истог члана, те друга у ситуацији 
када је успостава земљишне књиге, у нашем 
случају катастра непокретности у супротности 
са законом, усљед чега суд врши пљенидбени 
попис као супститут забиљежбе и објаву у 
складу са чланом 113. став 7. и 8. ЗИП-а РС. 
У првој ситуацији извршеник може осујетити 
забиљежбу извршења, јер од момента пријема 
рјешења о извршењу од стране извршеника 
до момента забиљежбе објавом у два дневна 
листа и “Службеном гласнику РС” по захтјеву 
тражиоца извршења може проћи извјесно 
вријеме, док суд донесе рјешење о извршењу, 
тражилац извршења поднесе захтјев за објаву 
рјешења о извршењу, суд тражи уплату пре-
дујма трошкова објаве, циркулација судског 
списа, протек времена за појединачну отпрему 
судског писмена, итд. 

У другом случају извршеник има још више 
времена да осујети забиљежбу извршења са-
мим пописом запљене с обзиром на то да 
попису запљене претходи управни поступак, 

док извршни суд за то вријеме застаје са по-
ступком. 

Чак и да се управни поступак успоставе 
земљишне књиге, односно у нашем случају 
катастра непокретности оконча успоставом 
катастра непокретности неизвјесно је да ли 
ће надлежна РУГИПП уписати као титулара 
у лист непокретности извршеника или треће 
лице које је по доношењу рјешења о извршењу 
купило некретнине које су предмет поступка, 
а свака таква одлука може да буде неповољна 
за једну страну а за другу страну повољна и 
обрнуто, што ће затим генерисати нови пар-
нични поступак у случају да надлежна коми-
сија за излагање на јавни увид утврди мање 
вјероватним спорно право својине једне од 
странака, те могући кривични поступак због 
кривичног дјела оштећења туђих права против 
извршеника из члана 242. Кривичног закона 
Републике Српске. То је посебно неизвјесно 
чињеницом да је измјенама Закона о премје-
ру и катастру РС из 2018. године (“Службени 
гласник РС”, број: 62/18) избрисан члан којим 
је била могућа појединачна успостава катастра 
некретнина за поједину парцелу а по одобрењу 
РУГИПП, већ ту долази у обзир само масовна 
успостава катастра некретнина по службеној 
дужности РУГИПП, што значи да се тражи-
лац извршења оставља да чека намирење 
свог потраживања које је условљено одлуком 
управног органа у смислу масовне успоставе 
катастра некретнина за одређену катастарску 
општину. Извршни суд за то вријеме застаје 
са поступком. 

Сам упис забиљежбе извршења у јавни реги-
стар о некретнинама и објава рјешења о из-
вршењу у најмање два дневна листа и “Служ-
беном гласнику РС” има значај публицитета 
којим се сва трећа лица обавјештавају да је не-
кретнина која је предмет извршења оптереће-
на забиљежбом уписа рјешења о извршењу и 
да куповином некретнине купују некретнину 
коју прати потраживање чија наплата се тра-
жи у извршном поступку. Међутим, институт 
забиљежбе извршења има још једну психо-
лошку сврху, а то је да одлучујуће дјелује на 
вољу извршеника да исплати потраживање 
тражиоцу извршења с обзиром на то да од мо-
мента уписа забиљежбе извршење некретнину 
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извршеника прати његов дуг према тражиоцу 
извршења те из разлога што би на тај начин 
извршеник плаћањем дуга избјегао продају 
своје некретнине у извршном поступку те би 
сама забиљежба објавом одмах приликом до-
ношења рјешења о извршењу одвраћујуће дје-
ловала на извршеника да не отуђи некретнину 
и тиме превенирала евентуални парнични и 
кривични поступак. Због тога би било упутно 
да законодавац допуни и измјени постојећи 
Закон о извршном поступку РС новом одред-
бом којом би могућ био супститут забиљежбе 
рјешења о извршењу који би се извршавао 
самим доношењем рјешења о извршењу код 
извршења на некретнини која није уписана у 
земљишне књиге и за коју није успостављен 
катастар непокретности кроз објаву рјешења о 
извршењу одмах на огласној табли и најмање 
два дневна листа и “Службеном гласнику РС”, 
а да дејство забиљежбе остане исто као и до 
сада, дакле од момента када је рјешење о 
извршењу први пут објављено у новинама, 
уз обавезу извршног суда да прије доношења 
рјешења о извршењу спроведе све процесне 
радње које омогућују објаву огласа. На овај 
начин не би се морао мијењати материјални 
закон већ би се само измјеном и допуном 
ЗИП-а РС заштитио тражилац извршења од 
несавјесног понашања извршеника те би на-
ведена одредба одвраћала извршеника од 
намјере да прода некретнину која је предмет 
извршног поступка. 

Такође је потребно да законодавац измјени 
постојећи Закон о премјеру и катастру Репу-
блике Српске којим би омогућио и поједи-
начну успоставу катастара непокретности по 
захтјеву трећег лица које има ваљан правни 
основ у смислу закључка извршног суда, а за 
трећа лица која нису упућена од стране изврш-
ног суда ако имају правни основ уз одобрење 
надлежне РУГИПП. На овај начин не само да 
би се омогућило експедитивније спровођење 
извршних поступака, него би се омогућила 
и појединачна успостава катастра непокрет-
ности на подручју гдје не постоје земљишне 
књиге а грађани и правна лица имају интерес 
да инвестирају кроз добровољно заснивање 
заложног права на некретнини, јер без доказа 
права својине то право неће моћи остварити. 
На тај начин ће се отворити и пут инвести-

цијама у подручјима која немају успостављене 
земљишне књиге и повећати свеобухватна по-
трошња која може само да допринесе развоју. 

И на крају је потребно да законодавац измје-
ни члан 113. ЗИП-а РС у складу са Законом о 
премјеру и катастру Републике Српске, јер је 
беспредметно од стране извршног суда упући-
вати тражиоце извршења да захтијевају упис 
у земљишне књиге с обзиром на тода је Закон 
о земљишним књигама Републике Српске 
стављен ван снаге Законом о премјеру и ка-
тастру Републике Српске. 

За израду рада кориштени су извори и рефе-
ренце садржане у њима како слиједи: 

1. Коментар закона о извршном поступку 
у Федерацији Босне и Херцеговине и Ре-
публици Српској, издавач: Савјет/Вијеће 
Европе и Европска комисија, Сарајево 
2005, ауторски тим: Асаф Дауповић, Роса 
Обрадовић, доц. др Мелиха Повлакић, 
Феђад Заћирагић, проф. др Милорад Жи-
вановић, 

2. Закон о извршном поступку Републи-
ке Српске (Сл. гласник РС", бр. 59/2003, 
85/2003, 64/2005, 118/2007, 29/2010, 
57/2012, 67/2013, 98/2014, 5/2017 - одлука 
УС, 58/2018 - рјешење УС БиХ и 66/2018,

3. Закон о премјеру и катастру Републи-
ке Српске ("Сл. гласник РС", бр. 6/2012, 
110/2016, 22/2018 - одлука УС, 62/2018 и 
95/2019 - одлука УС),

4. Закон о стварним правима Републике 
Српске ("Сл. гласник РС", бр. 124/2008, 
3/2009 - испр., 58/2009, 95/2011, 60/2015, 
18/2016 - одлука УС и 107/2019),

5. Закон о извршном поступку СФРЈ (“Служ-
бени лист СФРЈ” бр. 20/78, 6/82, 74/87, 
57/89, 20/90, 27/90, И 35/91).

6. Закон о раду Републике Српске ("Сл. глас-
ник РС", бр. 1/2016 и 66/2018),

7. Рјешење Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове Бања Лука број 
21.03/952.1-531/16 од 28.07.2016. године, 

8. Рјешење Окружног суда у Бањалуци број 
72 0 П 024800 19 Гжи од 16.01.2020. го-
дине. 
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Статус закупца пословног 
простора у време епидемије 
вируса COVID-19

Резиме
Аутор истражује комплексно питање о томе да ли епидемија вируса COVID-19 има 
обележје више силе (вис маиор) у погледу извршавања уговорних обавеза уопште, 
а нарочито обавеза закупца пословног простора. Под вишом силом подразумева 
се околност која је настала после закључења уговора, а коју дужник није могао 
спречити, отклонити или избећи, док се у случају владајуће епидемије корона вируса 
ради о заразној болести светских размера са последицама по глобалну економију, 
за коју званична медицина још увек није пронашла лек. У ситуацији када је закупац 
пословног простора погођен овим околностима које му се, несумњиво, не могу 
приписати у кривицу, а које није могао ни да спречи, отклони или избегне, важно је 
испитати и анализирати законска решења која, у одсуству уговорених, штите угрожену 
позицију закупца и релаксирају његов нарушени уговорни однос са закуподавцем.

Кључне речи: епидемија вируса COVID-19, закуп, пословни простор, ослобађајуће 
околности, виша сила, раскид уговора због промењених околности, вансудски раскид

Abstract
The author explores the complex issue of whether the epidemic virus Covide-19 has the 
character of force majeure (vis maior) in terms of fulfilling contractual obligations in general, 
and in particular the obligations of the Lease of Business Premises. Force majeure means a 
circumstances arising after the conclusion of the contract that the debtor could not prevent, 
eliminate or avoid, while in the case of the ruling coronavirus epidemic it is a contagious 
disease of global proportions with consequences for the global economy, for which official 
medicine is still did not find a cure. In a situation when the lessee of business premises 
is affected by these circumstances which, undoubtedly, cannot be attributed to him, and 
which he  could not prevent, eliminate or avoid, it is important to explore and analyze legal 
solutions that, in the absence of contractual provisions, protect the endangered position 
the lessee and relax his disrupted contractual relationship with the lessor.

Key words: virus epidemic COVID-19, lease, business premises, exculpatory circumstances, 
force majeure, repudiation or alteration of contract due to changed circumstances, 
extrajudicial termination

1 Адвокат и доцент на Факултету правних наука Паневропског Универзитета „Апеирон“, Бања Лука, jovana.pusac@
jp-lawoffice.com.
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ПОЈАМ УГОВОРА О ЗАКУПУ 
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Уговор о закупу пословних зграда и просто-
рија је контракт којим се закуподавац оба-
везује да преда закупцу одређене пословне 
просторије на коришћење, а овај се обавезује 
да му за то плаћа уговорену закупнину и да, 
по престанку уговора, пословне просторије 
врати у државину закуподавцу.2 Регулисан је 
одредбама Закона о закупу пословних згра-
да и просторија3 као прописом lex specialis 
и Закона о облигационим односима4 који је 
lex generalis.5 Дакле, закључују га закупац 
ради обављања своје пословне делатности 
(комерцијални пословни субјекти - привред-
на друштва, јавна предузећа или установе, 
самостални предузетници, али и непрофитне 
организације - установе, удружења, фондови 
и фондације) и закуподавац ради стицања 
прихода - закупнине (закуподавац може бити 
свако физичко и правно лице). Пословним де-
латностима, у смислу овог закона, сматрају 
се делатности предузећа, фондова, задруга, 
државних органа, политичких организација, 
друштвених организација, удружења грађа-
на и других грађанско-правних лица, као и 
грађана који самостално обављају делатност 
средствима у својини грађана.6

Пословном зградом сматра се зграда намење-
на за вршење пословних делатности ако се 
претежним делом користи у ту сврху,7 док се 

под пословном просторијом, без обзира да ли 
се налази у пословној или стамбеној згради, 
подразумева једна или више просторија на-
мењених вршењу пословних делатности које, 
по правилу, чине грађевинску целину и имају 
засебан главни улаз. Одредбе овог закона 
примењују се и на закуп гаража уколико се 
њихово коришћење не регулише решењем о 
додели стана и уговором о коришћењу стана, 
као и стамбених просторија које се кори-
сте као пословне просторије сагласно по-
себним прописима,8 али се не примењују на 
закуп пословних просторија у случају када се 
привремено користе за одржавање приредаба, 
предавања и у друге сличне сврхе.

Иако наши прописи о закупу пословних зграда 
и просторија не познају, попут неких законо-
давстава, појам пословног простора, он је 
ипак у нашој пракси уврежен као скраћени, 
заједнички назив за пословне зграде, пословне 
просторије и гараже, те ћемо га и ми прихва-
тити. 

ОЛАКШИЦЕ ЗА ЗАКУПЦЕ 
ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА КОЈИ 
СУ У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА 

Влада Републике Српске и локалне заједнице 
у Републици Српској усвојили су низ зна-
чајних мера подршке привредном сектору у 
циљу ублажавања последица које је почев од 

2 Детаљније о овом уговору, в. Јована Пушац, Уговор о закупу пословних зграда и просторија, докторска 
дисертација, Нови Сад, 2016. Реч је о посебној врсти закупног односа који се због својих специфичних обележја 
у неким правним системима издвојио у посебну нормативну целину унутар Закона о облигационим односима 
(Црна Гора), у некима у самосталну нормативну целину, тј. посебан закон (Република Српска, Федерација БиХ, 
Словенија и Хрватска), а у другима се, пак, примењују општа правила закупа из Закона о облигационим односима 
(Србија и Македонија).

3 „Сл. лист СР БиХ”, бр. 33/77, 12/87, 30/90 и 7/92 (даље: ЗЗПЗП).
4 „Сл. лист СФРЈ“, број 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 и „Сл. гласник РС“, број 17/93, 3/96, 39/03, 74/04 (даље: ЗОО).
5 Када се у овом облигационом односу, као контрахенти нађу субјекти јавног права (држава и њени деривати - 

државни органи, јединице локалне самоуправе, предузећа, установе и друге организације којима су поверена 
јавна овлашћења), тада се поред наведених прописа, и као леx специалис у односу на њих, примењују посебни 
законски и подзаконски акти (нпр. Закон о локалној самоуправи, Одлука о пословним зградама, пословним 
просторијама и гаражама у својини Града Бања Лука, и сл.).

6 Члан 3. ЗЗПЗП.
7 Члан 2. став 1. ЗЗПЗП. Другачију дефиницију пословне зграде садржи члан 3. став 1. тачка б) Закона о одржавању 

зграда („Сл. гласник РС“, број 101/11): „Пословна зграда је зграда у којој је најмање један посебан део намењен 
обављању пословних делатности и са њом чини грађевинску или функционалну целину“. Иако ова дефиниција 
чак и са логичко-семантичког аспекта није прихватљива, треба имати у виду да је у материји закупа ЗЗПЗП lex 
specialis и, према критеријуму специјалности, има првенство.

8 Члан 42. и 43. ЗЗПЗП. При томе се под гаражом подразумева просторија која има засебан улаз, а намењена је за 
смештај једног или више моторних возила, Члан 3. став 1. тачка е) Закона о одржавању зграда.
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средине марта 2020. године проузроковала 
епидемија корона вируса COVID-19, као што 
су пролонгирање обавеза на име пореза и 
доприноса, субвенције, олакшице или отпис 
појединих обавеза према држави и локалним 
заједницама. У том смислу, Градска управа 
Града Бања Лука је почетком априла усвоји-
ла први сет економских мера међу којима је 
и Одлука о ослобађању плаћања закупнине 
за закуп пословних простора који су у влас-
ништву Града Бања Лука.9 Овом одлуком 
предвиђено је ослобађање обавезе плаћања 
закупнине комерцијалним закупцима којима 
је претежна делатност обухваћена забраном 
рада, и то за три месеца 2020. године, однос-
но за два месеца 2020. године уколико им је 
претежна делатност обуваћена ограничењем 
трајања радног времена. Предвиђено је и ос-
лобађање плаћања закупнине за два месеца 
закупцима који са Градом Бања Лука имају 
закључен уговор о закупу пословних про-
сторија под посебним условима. Право на 
ослобађање имају закупци који су измирили 
обавезе по основу закупа закључно са месецом 
мартом 2020. године.

ПРАВНА СУДБИНА УГОВОРА О 
ЗАКУПУ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА 
КОЈИ НИСУ У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА

Сасвим је оправдана одлука градских власти 
да се у назначеном периоду одрекну прихо-
да по основу закупа пословних простора у 
власништву Града будући да је од 12. марта 
до 11. маја 2020. године потпуно заустављена 
привредна активност у појединим секторима 
услуга, трговине и производње, па такви за-
купци у овом периоду из објективних разло-
га нису остварили приходе. Иако су градске 
власти препоручиле осталим закуподавцима 
да се у потпуности или већим делом одрекну 

прихода од закупа у случајевима када је за-
купцу забрањено или ограничено обављање 
делатности или је код тих закупаца дошло 
до значајног пада прихода и делатности,10 
евидентно је да је само реч о препоруци, па 
се поставља питање шта ће се догодити на 
тржишту закупа пословних простора који нису 
у власништву Града. 

У том смислу, потребно је размотрити у каквој 
се правној ситуацији, с обзиром на епидемију 
вируса COVID-19, налазе закупци пословних 
простора који нису у власништву Града.

ДА ЛИ ЕПИДЕМИЈА ВИРУСА COVID-19 
ИМА ОБЕЛЕЖЈЕ ВИШЕ СИЛЕ?

Када говоримо о пословним субјектима који 
су погођени мерама заштите од епидемије 
корона вируса COVID-19, прецизније о њихо-
вој одговорности за извршавање обавеза из 
уговора уопште за време епидемије, потребно 
је испитати да ли околности настале услед епи-
демије имају карактер више силе (vis maior).

ОКОЛНОСТИ КОЈЕ СЕ СМАТРАЈУ 
ВИШОМ СИЛОМ

Иако наш Закон о облигационим односима 
не дефинише вишу силу, у једној од одредаба 
посвећених дејству обавеза описно је одређује 
као околност која је настала после закљу-
чења уговора, а коју дужник није могао спре-
чити, отклонити или избећи. Дакле, реч је о 
догађају који лице без своје кривице не може 
предвидети, избећи или савладати. 

Правна доктрина вишу силу дефинише као 
посебну врсту случаја, тј. као „квалификовани“ 
случај којег карактеришу следећи елементи: 
виша сила је спољњи догађај у односу на фи-
зичко или правно лице,11 непредвидив (ванре-

9 „Сл. гласник Града Бања Лука“, број 12/20.
10 В. Извештај са четврте ванредне седнице Скупштине Града Бања Лука одржане 10.04.2020. године.
11 То је догађај који није специфично повезан с одређеном делатношћу тог правног субјекта и не може се сматрати 

делом те делатности, него потиче извана, ван њеног круга и извана утиче на њу. Тако нпр. експлозија парног 
котла у фабрици није виша сила, јер је повезана с делатношћу фабрике, потиче из круга њене делатности. 
Међутим, необично јака поплава која поруши котловницу фабрике, због чега фабрика обустави рад и не може да 
испуни уговор, јесте виша сила, јер потиче ван круга делатности фабрике и делује на њу извана. В. Стеван Јакшић, 
Облигационо право, општи дио, Сарајево, 1962, стр. 246. 
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дан, неочекиван, нередован)12 и неотклоњив 
догађај,13 при чему сви ови елементи морају 
постојати у исти мах. Према томе, виша сила 
представља околност (правну чињеницу) која 
има јачу моћ од моћи субјекта, као и дејство-
вање независно од његове воље. Утврђивање 
или квалификовање случаја као више силе је 
правно питање које суд у сваком конкретном 
случају мора решити тако што ће утврдити 
низ фактичких питања о спољности догађаја, 
његове непредвидљивости, неизбежности и 
неотклоњивости.14 Тако, на пример, иако је 
удар грома у време доношења грађанских 
законика почетком XИX века имао обележје 
више силе, данас нема то својство. Данас је то 
отклоњив догађај, који, иако потиче споља, на-
стаје због непредузимања радњи у унутрашњој 
сфери утицаја одређеног лица (непостављање 
громобрана, и сл.) и зато не представља вишу 
силу него случај.15

Иако није могуће унапред навести све оне 
спољне околности које се могу појавити као 
виша сила, ипак их је могуће поделити на две 
основне врсте: природне догађаје (удар грома, 
земљотрес, олуја, поплава, ерупција вулкана, 
клизање терена, одрон камена, суша, снежна 
лавина, и сл.) и људске радње (подметнут по-
жар, напад наоружаног лица или разбојничке 
банде, разбојничка крађа, рат, револуција, 
штрајк, правни акти органа власти, и сл.). 
Ипак, свака понаособ од ових околности не 
мора се појавити и не појављује се у свакој 
прилици наступања и дејства као виша сила, 
већ само уколико се стекну услови на основу 
којих јој се може признати то својство.16 Да 
ли ће се одређеним околностима у неком 
случају признати својство vis maior, цениће 
суд приликом расправљања сваког појединог 
случаја.17

12 Случај је догађај који се у животу, за разлику од више силе, јавља чешће, некад и редовно, типично (пад камена 
на железничку пругу, удар грома, у правилу, и болест дужника сматраће се само случајем). Такве типичне 
догађаје морамо, као мање-више редовну појаву, имати у виду и предузети све мере које их могу спречити иначе, 
одговарамо за штету насталу од таквог случаја. Напротив, виша сила је само онај случај који не наступа редовно, 
него само сасвим изузетно, неочекивано, те је необичан-атипичан, тако да ни најпажљивији човек није дужан да 
о њему води рачуна и да предузме мере које би га могле спречити. Нпр. железница није дужна да води рачуна и о 
земљотресу, јер га никаквим средствима не може спречити. В. С. Јакшић, оп. цит., стр. 247.

13 Неотклоњивост је релативан појам и он се правилно може поставити само дијалектичким методом: развој науке 
и производних снага доводи до све већег овладавања природом и усавршавања одбрамбених средстава, те тако, 
оно што је раније било објективно неотклоњиво, данас постаје отклоњиво. Према томе, неотклоњивим се може 
сматрати само догађај који се није могао отклонити средствима и настојањима која су се од одговорног лица могла 
у конкретној ситуацији разумно захтевати (нпр. од железничког предузећа не може се тражити да спречи клизање 
читавог брега на пругу, али оно може одговарајућим савременим средствима спречити одроњавање камења на 
пругу, рушење мостова мањим поплавама, и сл.), а ако је наступање неког случаја и сасвим неотклоњиво, могу се 
његове штетне последице понекад ублажити, в. С. Јакшић, оп. цит., стр. 247.

14 В. Бранко Мораит, Облигационо право, књига прва - Облигације и уговори, Бања Лука, 2010, стр. 116-117.
 Виша сила има јачу моћ од моћи субјекта, при чему под моћи субјекта треба подразумевати редовну (нормалну) 

моћ. Наиме, од обичног човека се, у принципу, не тражи да стално буде у мобилном стању за одупирање вишој 
сили за коју не зна да ли ће и када наступити. Изузетак у том погледу представљају случајеви када право захтева 
да субјект буде обучен или одговарајуће опремљен за супротстављање вишој сили, в. Живомир Ђорђевић, Владан, 
Станковић, Облигационо право, општи део, Београд, 1987, стр. 116.

15 В. Илија Бабић, Виша сила и случај у облигационом праву, Зборник радова са саветовања „Накнада штете и 
осигурање“, Будва, 2005, стр. 122.

16 В. Ж. Ђорђевић, В. Станковић, оп. цит., стр. 118-119. 
 „Заправо, удар грома у аутомобил јесте виша сила, али не и удар грома у електрични вод.“ Јаков Радишић, 

Облигационо право - општи део, Београд, 2004, стр. 232. У том смислу је Врховни суд Србије заузео следећи став: 
„Да би природни догађај као виша сила искључивао одговорност послодавца за штету насталу на раду или у вези с 
радом, мора бити непредвидив, изузетан, неочекиван и неотклоњив. Удар грома јесте природни догађај, али није 
виша сила, будући да је могао бити избегнут прекидом рада док траје невреме.“Решење Врховног суда Србије, Рев. 
246/01 од 17.01.2002. године. Слично становиште је изразио и Врховни суд Хрватске: „Невереме са ударом грома 
који је изазвао пренапон у електричној мрежи не сматра се вишом силом (чл. 177. ст. 1. ЗОО),“ Пресуда Врховног 
суда Хрватске, Рев-1686/91 од 21.11.1991.год.

17 Примера ради, судска пракса није признала ослобађајући карактер околностима који се тичу недостатку 
грађевинског материјала и стручне радне снаге због чега извођач није у року довршио изградњу објекта, јер се 
такве околности могу спречити (одлука Врховног суда Хрватске, Гж-1024/76, Збирка судских одлука, II/3-226, 
према: Слободан Станишић, “Ослобођење од одговорности за штету због повреде уговорне обавезе”, Зборник 
радова са саветовања “Уговорна одговорност и накнада штете”, Будва, 2003, стр. 61.)
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ШТА СЕ ПОДРАЗУМЕВА ПОД 
ЕПИДЕМИЈОМ

Епидемија је изненадно повећање случајева 
неке заразне болести у људској популацији 
на одређеном простору које битно прераста 
очекивани број случајева у тој популацији, 
а уколико се прошири на читаве земље или 
континенте и масовно захвати велики број 
људи, називамо је пандемијом. Према дефи-
ницији Закона о заштити становништва од 
заразних болести Републике Српске (члан 4. 
став 1. тачка 10),18 епидемија од већег епиде-
миолошког значаја представља појаву тешких 
клиничких облика заразне болести и/или 
смрти од заразне болести, при чему постоји 
опасност од настанка тежих економских и 
друштвених последица, прекограничног пре-
ношења болести, као и поновне појаве случаје-
ва одстрањене (елиминисане) или искорењене 
(ерадициране) заразне болести. 

ЕПИДЕМИЈА ВИРУСА COVID-19 У 
БИХ И ВАНРЕДНЕ МЕРЕ ВЛАДЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Светска здравствена организација је 11. 
марта прогласила пандемију коронавируса 
(COVID-19) што значи да се ради о глобалном 
ширењу болести које је тешко контролисати. С 
друге стране, у Босни и Херцеговини је одлу-
ком Савета Министара 17. марта проглашено 
стање природне или друге несреће на тери-
торији Босне и Херцеговине,19 у Републици 
Српској је 3. априла због епидемиолошке си-
туације услед корона вируса COVID-19 прогла-
шено ванредно стање (до тада је на снази била 

ванредна ситуација проглашена 16. марта),20 
док је у Федерацији Босне и Херцеговине 16. 
марта проглашено стање несреће због опас-
ности од ширења коронавируса.21

Након проглашења ванредне ситуације у Ре-
публици Српској 16. марта, Републички штаб 
за ванредне ситуације Владе Републике Српске 
је већ наредног дана, по препорукама меди-
цинске науке и струке, донео низ ванредних 
мера у циљу превенције ширења корона ви-
руса. Овим мерама је појединим привредним 
субјектима потпуно забрањен, а појединима 
ограничен рад на територији Републике. На 
територији Града Бања Лука, рестрикције 
и забране обављања одређених привредних 
делатности уведене су још 12. марта првом на-
редбом Градског штаба за ванредне ситуације. 

Ванредно стање на територији Републике 
Српске укинуто је 23. маја,22 иако су одлуке 
Републичког штаба за ванредне ситуације 
Владе Републике Српске о забрани и ограни-
чењу рада привредних субјеката стављене ван 
снаге нешто раније, 11. маја. Ипак, чињеница 
је да је претходни двомесечни период забра-
не, односно ограничења пословања донео 
значајне потешкоће привредним субјектима 
у Републици Српској, а оне ће засигурно бити 
осетне и у наредном периоду.

У смислу наведеног, мишљења смо да по-
стојећа пандемија, или уобичајено говорећи, 
епидемија корона вируса COVID-19 пред-
ставља природни догађај који има сва обе-
лежја спољњег догађаја у односу на физичко 
или правно лице, непредвидивог и неот-
клоњивог23 догађаја. О томе посебно сведочи 
чињеница да су Привредна комора Републике 

18 „Сл. гласник РС“, број 90/17.
19 „Сл. лист БиХ“, број 18/20.
20 Одлука о проглашењу ванредног стања за територију Републике Српске због епидемиолошке ситуације 

изазване корона вирусом („Сл. гласник РС“, број 31/20). Проглашењу ванредног стања претходила је Одлука 
Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске („Сл. гласник РС“, 
број 25/20).

21 Одлука о проглашењу стања несреће узроковано појавом коронавируса (COVID 19) на подручју Федерације БиХ 
(„Сл. гласник ФБиХ “, број 21/20).

22 Одлука о укидању ванредног стања за територију Републике Српске („Сл. гласник РС“, број 48/20).
23 Упркос чињеници да је значајан број пацијената, оболелих од вируса COVID 19, опорављен, према становишту 

медицинске струке, још увек не постоји официјелни лек који би био у стању да отклони ово обољење. Отуда, 
сматрамо да и поред једино познатих мера заштите (поштовање добре хигијенске праксе, правилно ношење 
маски, те социјално дистанцирање), није могуће говорити о потпуној и извесној отклоњивости овог догађаја. То 
нарочито ако се узме у обзир становиште медицинске струке да је реч о вирусу који мутира и има способност 
поновне појаве.
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Статус закупца пословног простора у време епидемије вируса COVID-19

Српске24 и Спољнотрговинска комора Босне 
и Херцеговине25 привредним субјектима омо-
гућиле прибављање Vis Maior потврде, тј. уве-
рења о вишој сили којом ће својим пословним 
партнерима у БиХ, односно у иностранству 
доказати немогућност поштовања уговорних 
обавеза из објективних разлога – из разлога на 
које домаћи привредни субјект, као уговорна 
страна, није могао утицати и које није могао 
предвидети (у овом случају пандемија узро-
кована вирусом ЦОВИД 19), а све с циљем да 
се привремено или трајно обеснажи обавеза 
проистекла из уговорног односа. Посебно је 
значајна напомена Спољнотрговинске коморе 
БиХ у којој се наводи да потврду није потреб-
но прибављати за пословне уговоре који су 
склопљени у БиХ и вреде само на територији 
БиХ, јер је Веће министара прогласило стање 
Природне или друге несреће на територији 
целе Босне и Херцеговине.

Када се имају у виду описана обележја епи-
демије као више силе, те чињеница да је реч 
о болести светских размера са последицама 
по глобалну економију, а не само Републику 
Српску и да ове последице, којима су погођене 
све сфере друштва, а нарочито привредна,26 
није могуће игнорисати, јер имају тенденцију 
дејства и у наредном дужем периоду, чини нам 
се да је оправдано бранити становиште према 
којем епидемија има обележје више силе (force 
majeure), и без обзира на рестриктивне мере 
јавне власти, тј. чак и у случају да ове нису 
уведене. 

Напослетку, чак и ако се узме да епидемија 
вируса COVID-19 нема карактер више силе, за 
екскулпацију дужника је довољно да су окол-
ности изазване овом епидемијом објективне 

природе,27 какве у конкретном случају не-
сумњиво јесу, јер разлог за искључење уговор-
не одговорности није искључиво виша сила. 

Отуда, одговорност за немогућност испуњења 
уговорне обавезе не треба тражити у држави 
која је усвојила рестриктивне мере будући да 
су оне донете по препорукама медицинске 
науке и струке ради заштите много виших ин-
тереса, а то су животи и здравље људи, па свака 
одговорност државе у таквим околностима 
изостаје. Епидемија корона вируса COVID-19, 
као природни догађај, представља околност 
која има својство више силе, а рестриктивне 
мере у виду правних аката државе, уведене с 
циљем заштите од епидемије, представљају 
последицу, нужну реакцију на ову околност.28 
Оне дужнику само додатно олакшавају поло-
жај у поступку доказивања узрочно-после-
дичне везе између повреде његове уговорне 
обавезе и дејства епидемије као више силе. 
Јер, како је наведено, квалификовање епи-
демије као више силе не води екскулпацији 
дужника a priori, већ тек уколико он у судском 
поступку успешно докаже да своју уговорну 
обавезу није могао да испуни, односно да је 
закаснио са њеним испуњењем због оклоности 
изазваних епидемијом које су настале после 
закључења уговора.

ПОЛОЖАЈ ЗАКУПЦА ПОСЛОВНОГ 
ПРОСТОРА ЗА ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ 

Да ли закупац пословног простора који за 
време трајања ванредних мера, односно епи-
демије уопште није (био) у могућности да 
обавља своју привредну делатност подлеже 
општим правилма уговорне одговорности 

24 В. https://komorars.ba/usluge/korona_virus/, 29.05.2020.
25 В. http://www.komorabih.ba/obavijest-vtk-bih-za-kompanije-potvrda-o-visoj-sili/, 29.05.2020.
26 На основу анализа које је извршила Спољнотрговинска комора БиХ, а у оквиру којих је анкетирано око 250 

привредних друштава у БиХ, уочено је да тренутно највеће последице на пословање изражавају прерађивачке и 
транспортне компаније, односно мала и средња предузећа и туризам.

27 „Није спорно да одредба члана 263. Закона о облигационим односима (даље: ЗОО) првенствено подразумева 
објективне околности које су спречиле дужника да испуни своју уговорну обавезу, тј. околности које дужник није 
изазвао својим понашањем, него су наступиле мимо његове воље и мимо његовог деловања. ЗОО не тражи да 
те околности имају карактер више силе. Околности морају бити само објективне природе“, из пресуде Врховног 
касационог суда Србије, Прев. 173/2011 од 09.02.2012. године, Параграф Lex база.

28 „Оштећење или уништење имовине које је проузроковано исључиво дјеловањем више силе није заштићено правом 
на мирно уживање имовине из члана 6. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода те 
члана 1. Протокола 1. уз Европску конвенцију.“ Пресуда Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине број 070-
0-Рев-08-001072 од 17.12.2009. године, Билтен судске праксе Врховног суда ФБиХ, број 1/2020, одл. 56.
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и има обавезу да плаћа закупнину за време 
трајања ових околности или је његов статус 
сада другачији?

Најпре је потребно учинити извесне напомене 
поводом овог закупног односа. Одговорност за 
испуњење обавеза из уговора о закупу послов-
ног простора није равномерно расподељена 
међу овим уговорним странама, иако је реч о 
двострано обавезном типу уговора. То отуда 
што закуподавац има три основне обавезе 
које су, по свом карактеру, претежно пасивне 
- он је дужан да преда пословне просторије 
закупцу, да их одржава у употребљивом стању 
и да заштити закупца у случају евентуалних 
физичких или правних недостатака. С дру-
ге стране, закупац је дужан да закуподавцу 
плаћа уговорену накнаду – закупнину, да чува 
пословне просторије и користи их саобразно 
уговору, те да их, по престанку уговора, врати 
закуподавцу. Дакле, током трајања закупа 
највише долазе до изражаја обавезе закупца, 
и то првенствено обавеза плаћања закупнине. 

Очито је да постојећом епидемијом, а наро-
чито рестриктивним мерама које су трајале 
у периоду од два месеца (март - мај) погођен 
једино закупац, тј. његова обавеза плаћања 
закупнине, јер је она у непосредној вези са 
остваривањем прихода од делатности чије је 
обављање закупцу забрањено, односно огра-
ничено или му је, услед забране рада другим 
пословним субјектима, једноставно онемо-
гућено (нпр. случај са адвокатима). 

Поставља се питање како закупац пословног 
простора у оваквој ситуацији која му се, не-
сумњиво, не може уписати у кривицу може 
да заштити свој статус. Одговор првенствено 
зависи од клаузула које се налазе у самом 
уговору о закупу пословног простора, а којима 
је регулисано дејство више силе на извршење 
обавеза. Наравно, то уз услов да су уговорне 
одредбе сачињене у духу начела савесности 
и поштења као једним од битних елемената 
јавног поретка, јер су у противном ништа-
ве (нпр. уколико штите само једну уговорну 
страну). У одсуству ових клаузула, решење 

треба потражити међу законским одредбама 
које уређују примену ослобађајућих околности 
при извршењу уговора, односно које уређују 
измену или раскид уговора због промењених 
околности. Имајући у виду природу судског 
поступка, његову непредвидивост и дуготрај-
ност, свакако да је за уговорне стране из више 
разлога важно да постигну вансудско решење 
којим ће се споразумети о измененама или 
евентуалном гашењу овог уговорног односа. 

ПРАВО ЗАКУПЦА ДА СЕ ПОЗОВЕ НА 
ВИШУ СИЛУ КАО ОСЛОБАЂАЈУЋУ 
ОКОЛНОСТ

Дужник се ослобађа одговорности за штету ако 
докаже да није могао да испуни своју обавезу, 
односно да је закаснио са испуњењем обавезе 
због околности насталих после закључења 
уговора које није могао спречити, отклонити 
или избећи.29 Одговорност дужника за по-
вреду уговорне обавезе се претпоставља, а да 
би дужник био ослобођен ове одговорности, 
он треба да докаже да је испуњење уговора 
на време било немогуће не само што се тиче 
околности које су до тога довеле, него и да 
није било могуће избећи штетне последице.30

Закупац који из објективних разлога, какви су 
у конкретном случају постојали у Републици 
Српској у периоду од 12. марта до 11. маја, 
није био у могућности да испуни своју обавезу 
плаћања закупнине доспеле након или непо-
средно пре ступања на снагу ванредних мера, 
може да се позове на вишу силу, епидемију и 
њене последице - ванредне мере државе, као 
ослобађајућу околност, јер му се ове околно-
сти, без сумње, не могу уписати у кривицу, 
нити је могао да их спречи, отклони или из-
бегне. Овде је у питању правна немогућност 
испуњења уговорне обавезе, јер је њен узрок 
у правном пропису, у актима Републичког 
штаба за ванредне ситуације РС. Због прописа 
земље чије право треба применити, уговорна 
обавеза не сме бити испуњена.31

Наиме, закупац остварује сврху уговора о за-
купу пословног простора тако што у истом 

29 В. члан 263. ЗОО.
30 В. Богдан Лоза, „Повреда облигације“, Правни живот, број 10-12/1988, стр. 259. 
31 Коментар Закона о облигационим односима, књига I, гл. редактор Слободан Перовић, Београд, 1995, стр. 592.
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обавља своју пословну делатност. Уколико му 
је обављање ове делатности забрањено, он је 
из објективних разлога спречен да обезбеди 
извршење своје уговорне обавезе према заку-
подавцу. Уколико је закупцу пословање било 
само ограничено, а не и забрањено, његова 
обавеза плаћања закупнине се смањује сраз-
мерно прописаном ограничењу рада. 

Међутим, како је већ речено, неће бити довољ-
но да се дужник просто позове на епидемију 
као вишу силу и, с тим у вези, забрану, односно 
ограничење обављања делатности, већ ће то-
ком судског поступка морати да докаже узроч-
но-последичну везу између дејства епидемије 
као више силе, односно наложене забране рада 
и немогућности извршења своје обавезе. „До-
казивање постојања ослобађајућих околности 
врши се увјерењем надлежног државног или 
другог овлаштеног органа. Одређену доказну 
снагу имају и потврде које издају коморе или 
разна професионална удружења привредника. 
Доказивање постојања ослобађајућих околно-
сти дозвољено је свим адекватним расположи-
вим доказним средствима.“32 С друге стране, 
закуподавац као оштећена страна има право 
да доказује да се настала штета могла откло-
нити и да ванредно стање није могло утицати 
на испуњење уговорне обавезе закупца.

Након што су поново почели са радом трго-
вински, угоститељски, занатски, услужни и 
други објекти и службе, сматрамо да се ови 
субјекти у таквим околностима, дакле, након 
укидања забране или ограничења рада, не 
могу с успехом позивати на ослобађајуће окол-
ности, али могу захтевати раскид или измену 
уговора због промењених околности. У оба 
случаја, реч је о епидемији као вишој сили, али 
и о њеним различитим дејствима на испуњење 
уговорних обавеза. Наиме, сасвим је извесно 
да ће привредни субјекти у Републици Српској 
и у наредном периоду имати значајне тешкоће 
са исплатом закупнине поготово због обавезе 
поштовања Упутства Института за јав-
но здравство РС за постепено ублажавање 
мера за спречавање ширења вируса САРС-
ЦоВ-2 у РС, а што ће се одразити на стицање 

прихода и проузроковање додатних трошкова 
ради одржавања појачане хигијене. Међутим, 
испуњење обавезе плаћања закупине у таквим 
околностима није више немогуће за закупца, 
већ је само постало претерано тешко, водило 
би га у економску пропаст (нпр. услед епиде-
мије и њоме узрокованих привредних кретања 
на домаћем и светском тржишту, дошло је до 
пада пословне активности којом се закупац 
бави, па више није у могућности да измирује 
уговорену закупнину). Тада се закупац може 
захтевати измену, али и раскид уговора због 
промењених околности када се његова одго-
ворност, истина, не искључује, али се ипак 
ублажава, јер ће бити дужан да другој страни 
накнади правичан део штете, а не целокупну 
штету због повреде уговора.

ПРАВО ЗАКУПЦА ДА РАСКИНЕ 
ИЛИ ЗАХТЕВА ИЗМЕНУ УГОВОРА 
ПОЗИВАЊЕМ НА ПРОМЕЊЕНЕ 
ОКОЛНОСТИ

Закупац погођен постојећим околностима 
више силе - епидемије и њеним последица-
ма може да захтева раскид уговора о закупу 
пословног простора позивањем на законску 
клаузулу rebus sic stantibus, под условом да 
су околности које отежавају испуњење његове 
обавезе наступиле након закључења уговора, 
или ако се због њих не може остварити сврха 
уговора, а у једном и другом случају у тој мери 
да је очигледно да уговор више не одговара 
очекивањима уговорних страна и да би по 
општем мишљењу било неправично одржати 
га на снази.33 

Право на раскид уговора, након саопштења 
намере о раскиду, има она страна којој је оте-
жано испуњење обавезе, односно страна која 
због промењених околности не може оствари-
ти сврху уговора, што је, несумњиво, закупац. 
Овде је важно приметити разлику у положају 
уговорних страна, будући да у двомесечном 
периоду забране, односно ограничења рада 
закуподавац није могао да захтева раскид 
уговора због промењених околности, јер су 

32 Слободан Станишић, “Ослобођење од одговорности за штету због повреде уговорне обавезе”, Зборник радова 
са саветовања“Уговорна одговорност и накнада штете”, Будва, 2003, стр. 62. У том смислу, в. фн. 24. и фн. 25.

33 В. члан 133. ЗОО.
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мере забране обављања привредне делатности 
биле на снази на територији целе Републике, 
па закуподавац не би могао остварити свр-
ху уговора (закупнину) ни са неким другим 
закупцем; такав захтев закуподавца суд би 
сматрао несавесним. 

Међутим, укидањем забране обављања 
привредне делатности, иако су и даље на снази 
одређена ограничења, престало је непосредно 
дејство више силе и закупци су, након два ме-
сеца, поново почели да привређују. У наредом 
периоду могуће је очекивати да ће поново бити 
у могућности да извршавају обавезе на име 
плаћања закупнине, али је исто тако могуће 
очекивати да се поједини од њих више никада 
неће вратити у ранију „економску форму“. У 
таквим околностима, било би сасвим оправ-
дано дозволити и закуподавцу да напусти 
уговорни однос у којем не остварује сврху 
уговора тако што ће захтевати његов раскид 
позивањем на промењене околности. 

Ипак, уговор се неће раскинути ако ма која 
уговорна страна понуди или пристане да се од-
говарајући услови уговора правично измене, 
што је фактичко питање и зависи од околности 
сваког појединог случаја. То због тога што у 
правном поретку важи принцип очувања уго-
ворних односа (pacta sunt servanda) наспрам 
њиховог престанка. 

Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев 
туженог обавезати тужиоца да туженом нак-
нади правичан део штете коју овај трпи због 
тога што није скривио раскид. Износ на име 
правичне штете је, такође, questio facti које ће 
суд ценити у вези са уговореном закупнином.

Ваља напоменути да евентуално уговоре-
на odustanica нема правно дејство у случају 
раскида уговора због промењених околности, 
односно суд ће одбити захтев за исплату оду-
станице у случају када уговор није раскинут 
кривицом друге стране, већ због промењених 
околности.34 

Захтев за раскид или ревизију уговора због 
промењених околности остварује се тужбом, 
али се може истаћи и у виду приговора или 
противтужбе. Језичке формулације из члана 
133. и члана 135. ЗОО упућују на чињеницу 
да стране не могу саме раскинути уговор због 
промењених околности, већ да то само могу 
захтевати, а да једино суд због промењених 
околности може, након испитивања свих окол-
ности случаја, пресудом раскинути уговор. 
Отуда, правне последице раскида уговора 
због промењених околности настају тек када 
се правоснажном пресудом раскине спорни 
уговор (конститутивна пресуда). Дакле, из 
наведених одредаба произилази да се раскид 
уговора из овог разлога не може остварити 
вансудским путем, простом изјавом воље по-
вериоца упућене дужнику као другој уговорној 
страни да уговор раскида, као што је то уоби-
чајен начин раскида уговора због неизвршења. 

Антиципирање вансудског раскида 
уговора због промењених околности 
са дејством пресуде ex tunc

Имајући у виду да, у конкретној ситуацији у Ре-
публици Српској судовима прети затрпавање 
тужбама за раскид уговора због промењених 
околности, и то не само уговора о закупу, 
мишљења смо да је неопходно размотрити 
могућност прилагођавања овог института по-
требама праксе у смислу легализације раскида 
уговора вансудским путем, простом изјавом 
воље, с обзиром да је у нашем праву, у погледу 
технике раскида, прихваћен вансудски раскид. 
У случају да супротна страна ипак покрене 
судски поступак ради регулисања последица 
раскида, судска одлука би требало да има 
ретроактивно дејство уколико суд утврди 
да су испуњене све законске претпоставке за 
овај вид раскида. 

Наиме, неосновано је, и у крајњој линији, 
неправично и непрактично законско решење 
према којем једино суд може изрећи раскид 

34 „Странка која је одустала од уговора не може се ослободити плаћања одустанице ако нису испуњени услови за 
раскид уговора због промијењених околности.“ Пресуда Врховног суда БиХ, Рев-599/86 од 18.06.1987. године, 
Билтен Врховног суда БиХ број 3/87, одл. 24. „Једино ако је неиспуњење уговора наступило из узрока за које је 
одговорна страна која је овлашћена на одустанак, она је дужна да плати одустаницу. Али постојање те одговорности 
суд мора утврдити извођењем одговарајућих доказа.“ Решење Вишег привредног суда у Београду, Пж. 9642/98 од 
10.02.1999. године, Параграф Lex база.
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уговора због промењених околности и према 
којем таква одлука има конститутивно, уместо 
декларативно дејство. То за последицу има 
престанак уговорног односа и свих његових 
дејстава тек са правоснажношћу пресуде што 
значи да се стране тек тада ослобађају својих 
будућих обавеза, али не и оних обавеза које 
су настале до правоснажности пресуде. То је 
нарочито апсурдно у околностима нашег пра-
восуђа када би странке судску одлуку могле 
дочекати и након неколико година. 

Ако се узме у обзир дужност коју суд има при 
доношењу одлуке о раскиду уговора због про-
мењених околности, и то да се при одлучивању 
руководи начелима поштеног промета, во-
дећи рачуна нарочито о циљу уговора, о нор-
малном ризику код уговора односне врсте, о 
општем интересу, као и о интересима обеју 
страна,35 а поготово при оцени да постојеће 
околности епидемије као више силе и њене 
последице несумњиво представљају законски 
раскидни услов, није јасно због чега одлука о 
раскиду не би имала декларативно, а то зна-
чи и ретроактивно дејство, од тренутка када 
је једна уговорна страна вансудски изјавила 
раскид другој страни. Или макар дејство од 
дана подношења тужбе уколико је ипак мо-
гућ искључиво судски раскид. Ништа мање 
значајан задатак суд нема при одлучивању 
о последицама раскида уговора због неис-
пуњења,36 па таква одлука нема преображајно, 
већ само утврђујуће дејство.

Отуда, сматрамо да би исто дејство требало 
да има и судска одлука о раскиду уговора 
због промењених околности, што значи да 
се одлуком суда уговор не раскида већ само 
утврђује да је већ раскинут изјавом воље ако 
је изјава правно релевантна, односно даном 

подношења тужбе, под условом да су у оба 
случаја испуњене законске претпоставке за 
раскид. Напослетку, такав став је потврђен и 
у судској пракси.37

НЕМОГУЋУНОСТ ПРЕСТАНКА УГОВОРА 
О ЗАКУПУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА 
ОСНОВУ ЧЛАНА 137. ЗОО

Кад је испуњење обавезе једне стране у дво-
страном уговору постало немогуће због до-
гађаја за који није одговорна ни једна ни друга 
страна, гаси се и обавеза друге стране, а ако 
је ова нешто испунила од своје обавезе, може 
захтевати враћање по правилима о враћању 
стеченог без основа. У случају делимичне 
немогућности испуњења због догађаја за који 
није одговорна ни једна ни друга страна, друга 
страна може раскинути уговор ако делимич-
но испуњење не одговара њеним потребама, 
иначе уговор остаје на снази, а друга страна 
има право да захтева сразмерно смањење своје 
обавезе.38

Имајући у виду да су постојеће околности 
више силе узроковане епидемијом привреме-
ног карактера, при чему су и ванредне мере у 
потпуности укинуте 11. маја, те је привредна 
активност поново заживела, није могуће при-
менити институт престанка (гашења) уговора 
о закупу пословног простора услед немогућ-
ности испуњења за коју не одговара ниједна 
страна, јер је за примену ових правила по-
требно да се ради о трајној, а не привреме-
ној немогућности испуњења обавеза. С друге 
стране, закупац дугује новчану обавезу, тзв. 
генеричку облигацију, а ове облигације, за 
разлику од специјалних (индивидуалних), не 
могу престати наступањем објективних окол-
ности (genera non pereunt).39

35 В. члан 135. ЗОО.
36 В. члан 132. ЗОО
37 „У случају констатовања да су наступили услови из члана 133. став 1. Закона о облигационим односима, закупац 

је био у обавези да се обрати тужиоцу, као закуподавцу, захтевом за раскид уговора или поднесе тужбу за раскид 
уговора због промењених околности, уколико налази да уговор више не остварује своју сврху. Ово из разлога 
што тужба за раскид уговора делује ex tunc, односно од момента подношења захтева за раскид, што даље значи 
да се судском одлуком не може утврдити да је уговор раскинут у периоду трајања уговора, у ситуацији када је 
захтев, односно тужба за раскид уговора, поднета по истеку тог рока.“ Решење Врховног касационог суда Србије, 
Рев-596/2016 од 23.11.2016. године, доступно на https://www.vk.sud.rs/sr-lat/rev-5962016-obligaciono-pra-
vo-raskid-ugovora-zbog-promenjenih-okolnosti, 29.05.2020.

38 В. члан 137. ЗОО. 
39 Више в. Коментар Закона о облигационим односима, књ. И, гл. редакт. С. Перовић, Београд, 1995, стр. 271.
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ЗАКЉУЧАК

Виша сила (vis maior) представља околност 
која је настала после закључења уговора, 
а коју дужник није могао спречити, откло-
нити или избећи. Реч је о посебној врсти 
случаја, тзв. „квалификованом“ случају којег 
карактеришу следећи елементи: спољност 
у односу на физичко или правно лице, не-
предвидивост и неотклоњивост, при чему 
сви ови елементи морају постојати у исти 
мах. Типични примери околности које имају 
обележје више силе су природни догађаји 
(удар грома, земљотрес, олуја, поплава, еруп-
ција вулкана, клизање терена, одрон камена, 
суша, снежна лавина, и сл.) и људске радње 
(подметнут пожар, напад наоружаног лица 
или разбојничке банде, разбојничка крађа, 
рат, револуција, штрајк, правни акти орга-
на власти, и сл.). Ипак, свака понаособ од 
ових околности не мора се појавити у свакој 
прилици наступања и дејства као виша сила, 
већ само уколико се стекну услови на основу 
којих јој се може признати то својство. Да 
ли ће се то својство признати одређеним 
околностима у неком случају, цениће суд 
приликом расправљања сваког појединог 
случаја, јер квалификовање случаја као више 
силе представља правно питање. Ипак, да 
би виша сила имала екскулпирајуће деј-
ство, потребно је да дужник докаже узрочну 
везу између околности које имају карактер 
више силе и његове немогућности да испу-
ни уговорну обавезу. Доказивање постојања 
ослобађајућих околности дозвољено је свим 
адекватним расположивим доказним сред-
ствима, а најчешће су то потврде које издају 
коморе или разна професионална удружења 
привредника (нпр. Спољнотрговинска комо-
ра БиХ и Привредна комора РС издају Vis 
Maior потврду, тј. уверење о вишој сили).

У том смислу, мишљења смо да владајућа 
пандемија или, уобичајено говорећи, епи-
демија корона вируса COVID-19 представља 
природни догађај који има сва обележја више 
силе. То је несумњиво спољни и непредвидив 
догађај, али и неотклоњив, јер за ову заразну 
болест светских размера, са последицама по 
глобалну економију, званична медицина још 
увек није пронашла лек. 

Чињеница је да се узроци који су довели до 
отежаног испуњења или, пак, до немогућности 
испуњења обавезе плаћања закупнине не могу 
уписати у кривицу закупцу пословног просто-
ра чија је пословна делатност погођена епиде-
мијом, а у једном дужем периоду и ванредним 
мерама Владе Републике Српске. У перио-
ду двомесечне забране обављања привредне 
делатности, из које закупац црпи основ за 
плаћање закупнине, његов статус је у целости 
био заштићен одредбом члана 263. ЗОО, јер 
је из објективних разлога, у потпуности био 
спречен да стиче приходе из којих извршава 
своје обавезе према закуподавцу.

Након престанка ванредних мера, али и даље 
под дејством више силе (епидемије), закупац 
може захтевати раскид или измену уговора 
због промењених околности, јер му испуњење 
обавезе плаћања закупине у таквим окол-
ностима није више немогуће, већ је постало 
претерано тешко и економски неоправдано. 
Његова одговорност се у том случају, истина, 
не искључује, али се ипак ублажава, јер ће 
бити дужан да другој страни накнади пра-
вичан део штете, а не целокупну штету због 
повреде уговора. Имајући у виду да би, у кон-
кретној ситуацији у Републици Српској, судови 
могли бити у наредном периоду затрпани 
тужбама за раскид уговора због клаузуле rebus 
sic stantibus, и то не само уговора о закупу, 
мишљења смо да је неопходно размотрити мо-
гућност прилагођавања овог института потре-
бама праксе у смислу легализације вансудског 
раскида, простом изјавом воље. У случају да 
супротна страна ипак покрене судски поступак 
ради регулисања последица раскида, судска 
одлука би требало да има декларативно, тј. 
ретроактивно, а никако преображајно, pro 
futuro дејство.

Имајући у виду природу судског поступка, 
његову непредвидивост и дуготрајност, сва-
како да је за уговорне стране веома важно 
да постигну вансудско решење којим ће се 
споразумети о измененама или евентуалном 
гашењу овог уговорног односа. 

С друге стране, поучене искуством, уговорне 
стране би требало убудуће да пажљиво нор-
мирају одредбе уговора у погледу више силе, 
јер ће такве клаузуле имати предност спрам 
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законских решења, под условом да нису су-
протне начелу савесности и поштења.
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Проблеми у примјени 
Закона о слободи 
приступа информацијама 
Републике Српске 

Резиме
Сврха и циљ доношења ЗОСПИ је да јавност има контролу над извршавањем јавне 
власти од стране јавних органа, што представља основно демократско право грађана 
и веома важно средство у обезбјеђивању владавине права и доброг управљања, бу-
дући да информације којима располажу јавни органи имају карактер јавног добра, 
тако да постоји оправдани интерес да грађани добију на увид информације којима 
располаже јавни орган, јер јавни интерес може надјачати разлоге за необјављивање 
тражених информација. 

Зато јавни органи морају промовисати принцип максималног објелодањивања ин-
формација и предузети одређене кораке у смислу ширења кључних информација у 
јавности, чиме ће се смањити подношење појединачних захтјева, које право приступа 
информацијама се може ограничити само из изузетака који су прописани ЗОСПИ, под 
условом да је то неопходно у демократском друштву и да је пропорционално циљу. 

При томе приступ информацијама, иако постоје ограничења у ЗОСПИ, неће бити 
ускраћен ако је јавни интерес да се објелодане те информације већи од штете која 
би наступила откривањем информација. 

Треба тежити унапређењу ЗОСПИ према међународним стандардима и отклањању 
појединих мањкавости, како не би представљале препреку за његову примјену, чиме 
ће се снажније подржати право на слободан приступ информацијама.

Summary
The purpose and goal of ZOSPI is that the public has control over the exercise of public 
power by public authorities, which is a basic democratic right of citizens and a very important 
tool in ensuring the rule of law and good governance, since the information available 
to public authorities has the character of public good and therefore there is a justified 
interest for the citizens to get access to the information of the public authority, because 
the public interest may outweigh the reasons for not publishing the requested information. 
Therefore, public authorities must promote the principle of maximum disclosure 
of information and take certain steps in terms of disseminating key information to 
the public, which will reduce the submission of individual requests, which right of 
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access to information can be limited only by exceptions prescribed by ZOSPI, provided 
that it is necessary in a democratic society and that it is proportionate to the goal. 
Access to information, although there are restrictions in ZOSPI, will not be denied if the 
public interest in disclosing that information outweighs the harm that would result from 
disclosing the information. 

We should strive to improve ZOSPI according to international standards and eliminate 
certain shortcomings, so that they do not constitute an obstacle to its application, which 
will more strongly support the right to free access to information.

I УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Идеја о потреби постојања Закона о слободи 
приступа информацијама полази од потребе 
грађана да имају информације о активностима 
јавне власти и од идеје јавног интереса, као 
права јавности да зна на који начин органи 
власти обављају своје функције. Деведесе-
тих година 20. вијека глобални покрет за 
транспарентност, који је окупљао различите 
организације цивилног друштва у различи-
тим дијеловима свијета, актуелизовао је ово 
питање тражећи од јавних власти да учине 
транспарентним информације које затраже 
било грађани, било новинари, али и инфор-
мације које су од јавног значаја које не траже 
грађани или новинари него власти требалo да 
их објављују самоиницијативно. 

Већина земаља свијета је усвојила законе о 
слободном приступу информацијама и оба-
везала власти на транспарентнији рад, како 
би грађани били боље информисани о ономе 
што се у јавном сектору дешава.

 Закони о слободи приступа информацијама 
третирају информацију као јавно добро, а пра-
во на информацију као основно људско право. 
То није нови концепт, јер се још у Резолуцији 
из 1946. године Генералне скупштине Ује-
дињених нација наводи да је право на инфор-
мацију основно људско право и мјерило свих 
права којима су Уједињене нације посвеће-
не, а у члану 19. Универзалне декларације о 
људским правима из 1948. године се наводи 
да свако има право на слободу мишљења и 
изражавања, што обухвата и право да не буде 
узнемираван због свог мишљења, као и пра-
во да тражи, прима и даје информације и 
идеје било којим средствима и без обзира на 

границе. Слобода приступа информацијама 
је прописана и у бројним међународним до-
кументима, као што је Пакт о грађанским и 
политичким правима Уједињених нација, Ев-
ропска конвенција за заштиту људских права и 
основних слобода, Препоруке Савјета Европе, 
Архуска конвенција и други. 

Развој технологије, као и повећана свијест 
грађана о потреби контролисања јавне власти, 
довели су до тога да се у 20. и 21. вијеку питање 
транспарентности података и информација 
посматра на нови начин, а до тада су у бројним 
земљама информације сматране власништвом 
државе, односно власти а не грађана, те је ве-
лики број информација спадао у домен тајне 
(државне, војне итд.). 

Данас је приступ знатно промијењен, па се 
информације о активностима власти сматрају 
власништвом грађана, који их имају право 
тражити у сваком тренутку.

У новије вријеме се јавља још један концепт, 
који заговара потпуно објављивање свих по-
датака, односно пуну транспарентност власти, 
како грађани не би морали тражити при-
ступ информацијама, него би их добијали већ 
посјетом wеб страницама органа власти на 
различитим нивоима. Та идеја отворености 
података подразумијева да јавни подаци, од-
носно информације којима располажу органи 
власти, треба у потпуности да буду доступни 
за коришћење свим грађанима, што повећава 
транспарентност и спречава корупцију, али и 
повећава ефикасност рада државних органа 
који су на тај начин стално под лупом јавности. 

Јасно је да је готово немогуће остварити пот-
пуну доступност свих података и информација 
јавне власти, па тај концепт отворености по-
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датака је у неким земљама уграђен у Закон о 
слободи приступа информацијама на начин 
да обавезује јавне органе да одређене инфор-
мације објављују на својим wеб страницама у 
пдф формату. Тиме се у суштини, комбинује 
транспарентност рада власти и отвореност 
њених комуникацијских канала (што је омо-
гућио развој Интернета) и право грађана да 
информације од јавне власти добију брзо и 
лако. Друга опција која им се оставља, је да 
од органа власти траже информације које им 
требају, односно које их занимају, а које су од 
јавног интереса и због чега их власти морају 
уступити. 

БиX је међу првима у региону добила Закон 
о слободи приступа информацијама, у три 
верзије на три нивоа, углавном као резултат 
иницијативе и притиска међународне заједни-
це. Прво је прихваћен закон на нивоу државе 
БиХ у октобру 2000. године, потом у мају 2001. 
године у Републици Српској, те у септембру 
исте године у Федерацији БиХ. Ти закони су у 
основи идентични, с тим да је закон на нивоу 
државе БиХ неколико пута мијењан (између 
осталог у дијелу који се односи на обавезу 
доношења рјешења по захтјеву за приступ ин-
формацијама, а и закључка због немогућности 
поступања по захтјеву, те питања другостепе-
ног органа који одлучује по жалби на рјешење 
односно закључак, трошкова умножавања, 
казнених одредаба и инспекцијског надзора од 
стране Управног инспектората Министарства 
правде БиХ и покретања прекршајног поступ-
ка), а на нивоу Федерације БиХ је мијењан 
једанпут (у дијелу који се односи на обавезу 
доношења рјешења по захтјеву за приступ ин-
формацијама и питања другостепеног органа 
који одлучује по жалби на рјешење). Закон на 
нивоу Републике Српске није мијењан, што 
свакако и не значи да га не треба мијењати.

Брчко Дистрикт примјењује Закон о слободи 
приступа информацијама БиХ, у вези са чим је 
донио Упуство за примјену Закона о слободи 
приступа информацијама БиХ. 

Већина правника је мишљења да, осим чиње-
нице да није прописано обавезно објављивање 
одређених информација, ти закони имају још 
неке недоречености, попут непостојања повје-
реника за информације, који би обављао улогу 

инстанце за жалбе у случају одбијања захтјева 
за приступ информацијама, или пак чињенице 
да је закон у Републици Српској још увијек 
неусклађен са осталима, јер је (примјера ради) 
прописано да се одлука о одбијању захтјева 
даје у форми дописа а не рјешења. 

II

Са аспекта корисника права које даје Закон о 
слободи информацијама („Службени гласник 
Републике Српске“ број 20/2001, у даљем тек-
сту: ЗОСПИ), примјетно је да у пракси (што се 
односи и на остала два закона у БиХ) постоје 
бројни проблеми са коришћењем права која 
су прописана законом, будући да се у пракси 
дешава да се закон доста релативизује и ре-
дукују права грађана, односно свих оних који 
траже информацију.

Као прво, примјетно је да закон у значајнијој 
мјери користе новинари који раде истражи-
вачке приче (попут новинара Центра за ис-
траживачко новинарство и слично), а и један 
број невладиних организација које заступају 
грађане тражећи одређене информације, док 
у пуно мањој мјери то чине сами грађани, што 
на одређени начин показује да ни сами грађа-
ни нису у потпуности свјесни важности закона 
и механизама притиска на власти да транспа-
рентније раде и више полажу рачуне јавности. 
При томе је примједба да не постоји никакав 
регистар захтјева, на било којем нивоу, гдје би 
се прецизно могло утврдити колико је захтјева 
поднесено, те колико их је ријешено у року 
и на који начин (позитивно или негативно) 
односно да ли је захтјев прихваћен и подаци 
уступљени или је пак захтјев одбијен.

Поједине невладине организације су спрово-
диле истраживања примјене ЗОСПИ, која су 
показала да је ниво примјене на неких 50%, 
односно да отприлике половина институција 
одговори на поднесене захтјеве у року и по-
зитивно.

Највећа замјерка новинара који користе овај 
закон у свом раду, односи се на спорост јавних 
институција и органа власти у одговарању на 
захтјеве, због чега сматрају да органи власти 
и јавних институција одуговлаче у поступању 
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по том закону. Истичу да 95% институција, 
законски рок од 15 дана за давање инфор-
мације, користе до максимума, односно да 
уопште не одговарају прије истека тог рока, а 
након чега се или прогласе ненадлежним за 
наведени захтјев или искористе неки од изу-
зетака прописаних законом како би одбили 
давање одређене информације, посебно оне 
која се тиче сукоба интереса или коришћења 
јавног новца (што су суштинске теме о којима 
новинари-истраживачи праве истраживања). 
Такође се примједба односи на то да велики 
број институција злоупотребљава чињеницу 
да у случају кад се траже информације о њихо-
вим финансијским аранжманима (уговорима) 
са приватним компанијама, они о томе морају 
обавијестити и ту, трећу страну, што се кори-
сти како би се додатно одуговлачио цијели 
процес или пак да се информације уопште 
не дају.

Исто тако, новинари сматрају да је законом 
прописан велики број изузетака који оправ-
давају недавање информација, па различите 
институције и јавне установе у значајној мјери 
користе те изузетке како би онемогућили но-
винаре да дођу до информација. При томе се 
бројни случајеви подводе под изузетке, па се 
на другој, вишој инстанци мора доказивати да 
није ријеч о изузецима, што додатно успорава 
цијели процес добијања информација. 

Примјену ЗОСПИ надзире Омбудсмен Репу-
блике Српске, који има надлежност давања 
препорука, а не и обавезујућих одлука према 
онима који или крше ЗОСПИ или њиме мани-
пулишу. Из тог разлога поједини критичари 
ЗОСПИ сматрају да би у измјенама закона 
требало инсистирати на увођењу неке врсте 
органа који би спроводио независни надзор, 
са могућношћу издавања обавезних рјешења. 

III

Природа ЗОСПИ је дефинисана самим тим 
што је lex specialis, што практично значи да 
се увијек треба примијенити кад су у питању 
информације, те су ограничења тог права на 
приступ информацијама прописана једино 
у том закону, па се ограничења прописана 
у другим законима не би смјела аутоматски 

примјењивати, јер ти закони ни на који начин 
не би требало да ограниче права и обавезе 
утврђене наведеним законом, како је то и про-
писано чланом 25. ЗОСПИ. При томе је битна 
чињеница да овај закон (а и остала два закона 
у БиХ) за разлику од сличних закона, рецимо 
у Републици Србији и Хрватској, предвиђају 
обавезно спровођење поступка „испитивања 
јавног интереса“ (што је прописано у члану 9. 
ЗОСПИ). То је у ствари, додатна гаранција да 
власти не могу ограничити приступ појединим 
информацијама и када се разлози могу наћи 
у било којем од три у закону могућих изузе-
така, прописаних чланом 6. до. 8. ЗОСПИ, јер 
и када постоји таква могућност и тражене су 
те врсте информација, ЗОСПИ захтијева од 
јавне власти, која их посједује, да и тада до-
датно провјери своју одлуку и ипак саопшти 
тражену информацију „ако је то оправдано 
јавним интересом“. При томе се „узима у обзир 
свака корист и штета које могу проистећи из 
саопштавања информација“.

Три су битне одлике оваквог приступа у 
ЗОСПИ:
- нема аутоматског изузећа за тражене ин-

формације и сви се захтјеви морају рјеша-
вати од случаја до случаја (а не генерално), 

- цијени се садржај а не врста информације,
- обавезно је спровођење теста јавног инте-

реса (без чега нема изузетака). 

Испитивање теста јавног интереса има три 
дијела:
1) провјера да ли се тражени приступ ус-

краћује ради заштите законом набројаних 
изузетака/интереса,

2) ако се утврди да је тако, онда да ли би омо-
гућавањем траженог приступа тај интерес 
био озбиљно повријеђен у конкретном 
случају, 

3) да ли је по мјерилима демократског 
друштва неопходно ускратити приступ 
информацијама.

Мада је предвиђена додатна обавеза у члану 
25. ЗОСПИ да се другим законима „ни на који 
начин не могу ограничити права и обавезе 
утврђене тим законом“, треба истаћи да су у 
међувремену донесени и други закони, који су 
такође lex specialis , сходно чему на одређени 
начин праве проблем у примјени ЗОСПИ, јер 
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нису усклађени са њим. Тако, примјера ради, 
на нивоу државе БиХ постоји Закон о зашти-
ти тајних података, Закон о заштити личних 
података, Закон о обавјештајним службама, 
а на нивоу ентитета, конкретно у Републици 
Српској, Закон о пореском поступку Републи-
ке Српске (који предвиђа тајност пореских 
информација и података прикупљених од об-
везника, који би у случају откривања могли да 
причине штету пореском обвезнику), и Закон 
о раду (који садржи одредбу према којој плата 
није јавни податак) и слично.

Према подацима којима располаже институ-
ција Омбудсмена Републике Српске, којој је 
по ЗОСПИ у мандату рјешавање представки 
и жалби грађана, а и предлагање свим над-
лежним министарствима упуства за примјену 
ЗОСПИ, која институција је и успоставила 
механизам за праћење стања у овој области 
на начин да прати извршење обавеза јавних 
органа утврђених ЗОСПИ, низ је примјера 
тумачења закона супротно самом том закону, 
јер се органи власти позивају на неке друге 
прописе-законе и подзаконске акте, како би 
објаснили зашто не могу примијенити ЗОСПИ 
у одређеним случајевима.

Анализа те институције је показала да се уо-
чени проблеми у примјени ЗОСПИ могу гру-
писати на сљедећи начин:

а) на страни јавних органа
- висок степен неедукованости службених 

лица у јавним органима, 
- неразумијевање закона,
- несхватање односа јавни орган/грађани = 

сервис грађана, 
- неуспостављање структура јавних органа 

за имплементацију закона (водичи, ин-
декс регистри информација, неименовање 
службеника за информисање, односно 
службеника за односе са јавношћу/ме-
дијима,

- неадекватна образложења одлука због 
неразумијевања ЗОСПИ или непознавање 
управног поступка, 

- неосигуравање баланса између јавног ин-
тереса и заштите интереса који се односе 
на приватност појединаца, 

- недоношење одлука у роковима утврђе-
ним законом, 

- непримјењивање адекватне форме акта 
којим се одлучује о захтјеву, у складу са 
Законом о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“ број 13/02, 87/07, 
50/10, у даљем тексту: ЗОУП),

- акт којим се одлучује, не садржи упуство 
о правном лијеку и означавање другосте-
пеног органа који одллучује по жалби, 

- одбијање захтјева за приступ информа-
цијама не садржи образложење о разлогу 
одбијања (без спровођења теста јавног 
интереса),

б) на страни подносиоца захтјева:
- непрецизност захтјева, 
- непознавање процедуре и поступка, 
- некоришћење инструмената успоставље-

них законом, посебно када је у питању 
жалба. 

Генерална примједба Омбудсмена је да јавни 
органи преписују одредбе ЗОСПИ, а у ствари 
их суштински не примјењују, што се нарочито 
огледа у погледу информација које садрже 
личне податке и комерцијални интерес треће 
стране, а и у вези са тестом јавног интереса, па 
тако да произлази да није у питању нејасност 
одредаба ЗОСПИ већ неедукованост јавних ор-
гана да адекватно примијене одредбе ЗОСПИ, 
иако постоје недостаци у самом закону.

При томе је примијећено да одређени број 
органа управе и јавних предузећа, нису име-
новали службенике за информисање, чија 
је дужност да обрађују пристигле захтјеве за 
приступ информацијама, при чему је обаве-
за да ти органи односно јавна предузећа на 
својој web страници објаве водич за приступ 
информацијама и списак информација које 
су под њиховом контролом, што такође нису 
учиниле ни поједине институције односно 
државни органи.

Такође је примијећено да често у обје фазе 
поступка, одлучује исти орган.

Исто тако је примједба да се у пракси дешава 
да и поједине правосудне институције доносе 
рјешења о одбијању захтјева, а да нису спро-
веле тест јавног интереса, па и да не разумију 
његов смисао.

 Такође се дешава да на исти захтјев поједине 
институције доставе информације, а друге 



45

Проблеми у примјени Закона о слободи приступа информацијама Републике Српске                     

ускрате такве информације, правдајући то 
заштитом личних и комерцијалних података.

Поред тога, често по добијању захтјева, јавни 
органи траже мишљење Агенције за заштиту 
личних података БиХ, како би знали да ли 
је давање одређених података у супротности 
са Законом о заштити личних података, а 
нису обавезни да по њему поступе. Према 
мишљењу Агенције за заштиту личних пода-
така БиХ, службеници у јавним органима који 
рјешавају захтјеве за приступ информацијама, 
морају разграничити шта је информација која 
се мора дати на захтјев, а шта лични податак 
који треба заштитити (попут матичног броја, 
адресе или броја телефона). Међутим, и ти 
подаци према ЗОСПИ морају бити објављени 
ако се утврди да за то постоји јавни интерес, 
који се може препознати.

Такође је примијећено да постоји низ изго-
вора које службеници унутар институција 
проналазе како би одбили захтјев за слободан 
приступ информацијама, које често у име 
грађана подносе новинари, у којим ситуација-
ма службеници неријетко траже да захтјев 
буде на меморандуму, да има печат и потпис 
овлашћеног лица и слично. 

Позивање на заштиту комерцијалних инте-
реса је најчешћи изговор за одбијање увида у 
уговоре са приватним предузећима, као што 
су уговори о јавним набавкама и уговори о 
додијељеним концесијама за природна бо-
гатства. 

 Једна од примједби је што ЗОСПИ није про-
писао никакве санкције уколико се не поштује 
од стране власти, односно не садржи казнене 
одредбе (које, примјера ради, садржи закон 
на нивоу БиХ), иако се оставља могућност 
изрицања санкција по другим законима (кри-
вичним, прекршајним, управним).

И према истраживањима одређених невла-
диних организација, досадашња пракса је по-
казала да јавни органи у значајном проценту 
погрешно тумаче и не примјењују правилно 
одредбе ЗОСПИ. Тако број изјављених урген-
ција у Републици Српској (55%) и жалби због 
„ћутања администрације“ (29%), указује на 
својеврсно избјегавање достављања тражених 
информација и свјесно отежавање тражиоцу 

информација да евентуално побија одбијајућу 
одлуку.

Констатовано је да број и садржај одбијајућих 
жалби односно приговора у Републици Српској 
(65%), указује на погрешну примјену одредаба 
ЗОСПИ и на произвољно донесене одлуке, 
без законског основа, при чему се у значајној 
мјери занемарује циљ и предмет закона, те 
јавни интерес као основни принцип којим се 
јавни орган мора водити.

Према тим истраживањима најчешћи разлози 
за недостављање тражених информација су:
1) мишљење јавног органа да тражене ин-

формације представљају обимну докумен-
тацију,

2) изјашњавање органа да не представља 
јавни орган у складу са ЗОСПИ, 

3) утврђивање изузетка у вези са повјерљи-
вим комерцијалним интересима (нај-
чешће пословна тајна уговорних органа), 

4) утврђивање изузетка код заштите приват-
ности (личне информације и позивање на 
Закон о заштити личних података), 

5) навођење да су информације објављене на 
web сајту,

6) омогућавање једино личног увида у траже-
не информације, без доставе информација 
на адресу тражиоца (супротно ЗОСПИ), 

7) изјашњење јавног предузећа да инфор-
мације нису од јавног интереса (без спро-
вођења теста јавног интереса)

8) непоступање по остављеним роковима за 
уплату трошкова умножавања. 

Јасно је да наведени разлози не могу бити 
законски основ за недостављање тражених 
информација.

Исто тако, истраживања су показала незадо-
вољавајући степен транспарентности и одго-
ворности јавних предузећа, тако да непошто-
вање законом прописане процедуре, погрешно 
тумачење одредаба и погрешна примјена 
ЗОСПИ доводе до закључка да јавна преду-
зећа још увијек нису на адекватном нивоу 
транспарентности и одговорности. 

Констатовано је да је нарочито изражено оду-
говлачење процедуре за давање информа-
ција, насупрот законском року од 15 дана, 
који се може продужити само у одређеним 
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случајевима, те је и поступак по изјављеним 
правним лијековима трајао неуобичајено дуго, 
па није одлучивано у законом прописаној 
форми управног акта, односно рјешења. При 
томе је неправилно закључивано да акт којим 
се одлучује о приступу информацијама не 
представља управни акт, већ допис против 
којег није допуштена жалба, позивајући се 
на то да је ЗОСПИ прописано да ако јавни 
орган одбије приступ информацији о томе 
дописом обавјештава подносиоца захтјева, 
иако је неспорно да у смислу одредаба ЗОУП-а 
који се и примјењује у поступку за приступ 
информацијама уколико то није другачије 
прописано ЗОСПИ, против тог дописа неза-
довољна странка има право да изјави жалбу, 
о којој одлучује другостепени орган.

Идентични разлози за недостављање траже-
них информација, уочени су и у поступцима 
који су се водили пред судовима у управном 
спору, по тужбама подносилаца захтјева због 
тога што у управном поступку није удовољено 
њиховим захтјевима.

Треба нагласити да приликом одобравања 
приступа информацијама, јавни орган нема 
овлашћење процјењивати хоће ли приступ ин-
формацији одобрити путем личног увида, или 
ће подносиоцу захтјева доставити копије доку-
мената, у ком смислу је намјера законодавца 
јасно исказана у члану 14. став 2. ЗОСПИ.

 Приступ информацији, у смислу ЗОСПИ под-
разумијева приступ већ готовој и постојећој ин-
формацији која постоји у материјализованом 
облику и не представља дужност органа јавне 
власти да даје одговоре на питања и да тумачи 
прописе. С друге стране, одобравање информа-
ције мора садржавати информацију о могућно-
сти увида и умножавања информације, или пак 
да се у другој варијанти, подносиоцу захтјева 
уз одлуку о одобравању приступа, прилаже 
тражена информација. Уколико је подносилац 
захтјева означио на који начин жели извршити 
приступ информацијама, јавни орган је дужан 
кретати се у оквиру тог захтјева. 

Стога, само одобравање увида у документа-
цију, односно тражене информације, не пред-
ставља крајњи циљ остваривања права на 
приступ информацијама. 

Сходно наведеном, треба тежити унапређењу 
ЗОСПИ према међународним стандардима и 
отклањању појединих мањкавости, како не би 
представљале препреку за његову примјену, 
чиме ће се снажније подржати право на сло-
бодан приступ информацијама.

IV ЗAKЉУЧАК

Сврха и циљ доношења ЗОСПИ је да јавност 
има контролу над извршавањем јавне вла-
сти од стране јавних органа, што представља 
основно демократско право грађана и веома 
важно средство у обезбјеђивању владавине 
права и доброг управљања, будући да ин-
формације којима располажу јавни органи 
имају карактер јавног добра, тако да постоји 
оправдани интерес да грађани добију на увид 
информације којима располаже јавни орган, 
јер јавни интерес може надјачати разлоге за 
необјављивање тражених информација. 

Зато јавни органи морају промовисати прин-
цип максималног објелодањивања информа-
ција и предузети одређене кораке у смислу 
ширења кључних информација у јавности, 
чиме ће се смањити подношење појединачних 
захтјева, које право приступа информацијама 
се може ограничити само из изузетака који 
су прописани ЗОСПИ, под условом да је то 
неопходно у демократском друштву и да је 
пропорционално циљу. 

При томе приступ информацијама, иако по-
стоје ограничења у ЗОСПИ, неће бити ус-
краћен ако је јавни интерес да се објелодане те 
информације већи од штете која би наступила 
откривањем информација. 

Треба тежити унапређењу ЗОСПИ према међу-
народним стандардима и отклањању поједи-
них мањкавости, како не би представљале 
препреку за његову примјену, чиме ће се снаж-
није подржати право на слободан приступ 
информацијама.
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Правна заблуда у Кривичном 
законику Републике Српске

Резиме
Аутор у раду обрађује питање кривичне одговорности и правне заблуде након измје-
на које су извршене у односу на ова два питања у Кривичном законику Републике 
Српске. Ријеч је о најзначајнијим измјенама које су извршене у новије вријеме у 
нашем кривичном законодавству, јер представљају концепцијско мијењање основ-
них кривичноправних питања. За постојање кривичне одговорности се по новом 
рјешењу, поред урачунљивости, умишљаја или нехата, захтијева и свијест или дуж-
ност постојања свијести о забрањености дјела. Ради се, дакле, о трећем самосталном 
елементу кривичне одговорности који се утврђује у сваком конкретном случају. 

Такве измјене кривичне одговорности имале су за посљедицу и промјене код уста-
нове правне заблуде, тј. прихватање новог модела правне заблуде која искључује 
кривичну одговорност, за разлику од претходног кривичног законодавства у којем је 
правна заблуда дјеловала само на кажњавање, док је кривична одговорност остајала. 
Овим промјенама значајно је афирмисано и унапријеђено, не само начело субјек-
тивне одговорности, већ и начело праведности, али и гарантивна функција нашег 
кривичног права. 

Најзад, аутор посебно обрађује питање примјене правне заблуде у судској пракси која 
је доста скромна, при чему истиче њену традиционалну резервисаност у примјени ове 
правне установе. Поред тога, у раду се расправља и судска пракса у Србији и Хрват-
ској које су нови модел правне заблуде прихватиле већ 2005, односно 2003. године, 
при чему се наводе неки случајеви њене примјене који могу бити од користи и за 
наше правосуђе. На основу анализе тих случајева, аутор наглашава да се примјећује 
промјена приступа у примјени новог модела правне заблуде и закључује да пракса 
тих земаља може афирмисати примјену ове установе и у нашој јудикатури. 

Кључне ријечи: нова концепција кривичне одговорности, свијест о забрањености 
дјела, нови модел правне заблуде, извињавајућа правна заблуда, неотклоњива и 
отклоњива правна заблуда, правна заблуда у судској пракси.

 

Summary
The paper discusses the issue of a new concept of criminal responsibility, which was 
adopted in the new Republika Srpska Criminal Code of 2017, which requires, among 
other things, that a criminal offender was aware of his or her prohibition. Accordingly, 
the model of legal fallacy was amended, which, when irrefutable or excusable, excludes 
criminal liability, unlike the earlier ruling according to which and when it was justifiable 
for legal reasons, it did not exclude the perpetrator’s liability. The paper indicates that all 
European countries have adopted this solution much earlier. A solution based on purely 
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psychological theories has been retained even now only in the rest of the criminal legislation 
in Bosnia and Herzegovina. 

In the second part of the paper, the author analyzes the issue of legal error and its 
manifestations, with particular reference to the advantages of a new solution that the author 
considers more acceptable than the earlier one. Finally, in the third part of the paper, the 
author discusses the application of legal error in our jurisprudence, which is rather modest, 
while emphasizing its traditional reservation in the application of this legal institution. In 
addition, the case law in Serbia and Croatia has been discussed, which adopted the new 
model of legal misconception as early as 2005 and 2003, respectively, and cites some cases 
of its application that may be of benefit to our judiciary. Based on the analysis of these 
several cases, the author states that a change of approach is observed in the application of 
the new model of legal misconception and concludes that the practice of these countries 
can affirm the application of this institution in our judicature. 

Keywords: new conception of criminal responsibility, awareness of the prohibition of the 
act, new model of legal error, apologetic legal error, inescapable and reversible legal error, 
legal error in court practice

1. Појам и значај кривичне 
одговорности 

1. Кривична одговорност и кривично дјело 
представљају централне категорије кривичног 
права, средиште његовог цјелокупног система; 
они су у темељима савременог кривичног пра-
ва. То је владајући модел данашњег кривичног 
права. Ова два појма су у основи постојања 
кривичног права и права на кажњавање и као 
такви представљају исходиште за сва друга 
кривичноправна питања; они су најаутентич-
нији израз легитимности кривичног права 
и државног права на кажњавање, јер своје 
исходиште имају у основним друштвеним 
вриједностима и начелу праведности. Од тога 
како је постављен општи појам кривичног дје-
ла и кривичне одговорности, у основи зависи 
цјелокупни систем општег дијела кривичног 
права. Правила која се односе на ова два пи-
тања у својој укупности изражавају основна 
криминалнополитичка опредјељења кривич-
ног права, начелне ставове о функцији кри-
вичног законодавства и опште претпоставке 
за кажњавање. Кривично дјело и кривична 
одговорност су првенствени и основни услов и 
основ за мјеру кривичне репресије, за примје-
ну кривичних санкција у сваком конкретном 
случају. Кривично дјело и кривична одговор-
ност су основне категорије кривичног права, 

главни предмет његовог изучавања; јасно од-
ређени представљају гаранцију човјеку да неће 
бити предмет самовоље државних органа. Они 
заједно представљају основно мјерило правич-
ности, што нарочито долази до изражаја кроз 
начело сразмјерности између кривичног дје-
ла и кривичне одговорности, с једне и казне с 
друге стране, као и начело индивидуализације 
кривичних санкција. Из наведеног произлази 
да је, уз кривично дјело, одређивање општег 
појма кривичне одговорности веома значајно, 
али истовремено и једно од најсложенијих 
питања кривичног права. Иако није споран 
значај одређивањa општег појма кривичног 
дјела, треба имати у виду да кривична одго-
ворност у томе има посебно мјесто, јер се од-
ређивањем кривичне одговорности, одређују 
и неопходни услови који представљају опште 
претпоставке кажњавања, оне околности које 
морају постојати да би једно људско понашање 
уопште било кажњиво као кривично дјело.

2. Савремено кривично право је засновано 
на начелу субјективне и индивидуалне кри-
вичне одговорности за извршено кривично 
дјело. Учиниочева скривљеност је најаутен-
тичнији израз легитимности кривичног права 
и државног права на кажњавање. Категорија 
човјекове виновности је критеријум на основу 
којег кривично право одваја кривична дјела 
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од његових штетних понашања учињених без 
скривљености. Стога се она понекад означава 
као мост између дјела и учиниоца; као врата 
на која учинилац улази у кривично право. У 
данашњем кривичном праву, ово начело се 
редовно изражава кроз максиму да нема кри-
вичног дјела ни казне без скривљености-кри-
вице (nullum crimen sine culpa, nulla poene 
sine culpa). За разлику од противправности 
која подразумијева забране које су једнаке 
за све, кривична одговорност је индивидуал-
на категорија и она представља скуп услова 
под којима учинилац може бити проглашен 
одговорним за учињено дјело, без којих му 
се то дјело не може ставити на терет. Тиме 
се изражава став да се кривична одговорност 
као субјективна категорија у својој основи 
темељи на индивидуалним способностима 
и могућностима одређеног учиниоца, што је 
једна од суштинских одлика данашњег кри-
вичног права. То је на крају и израз начела 
праведности које представља основу укупног 
правног поретка. Одговорност је увијек ин-
дивидуална и субјективна и креће се у грани-
цама учиниочеве скривљености, кривице за 
извршено дјело. 

Наведени принцип представља опште-
прихваћено правило према којем учинилац 
може кривично одговарати и бити кажњен 
само за оно што је скривљено учинио или је 
пропустио учинити; ако из оправданих, неот-
клоњивих разлога учинилац није могао бити 
свјестан да је нешто забрањено као кривично 
дјело, онда је његова кривична одговорност 
искључена. Ово је представљало основни раз-
лог што је психолошка концепција виности 
која је била владајућа у нашем претходном 
кривичном законодавству напуштена у новом 
Кривичном законику, а тиме и концепцију 
правне заблуде која и када је била из оправ-
даних разлога није искључивала кривичну 
одговорност (извињавајућа правна заблуда). 
Дакле, ријеч је о једном од најзначајнијих кри-
вичноправних питања које је ваљало у основи 
измијенити, што је новим КЗ и учињено. То 
представља једну од најзначајнијих измјена у 
нашем кривичном законодавству која спада у 
категорију концепцијских измјена основних 
кривичноправних питања. Таквих приједлога 
је било и раније, али они нису прихваћени, 

добрим дијелом и ради недовољног разумије-
вања самог значаја такве промјене, посебно 
концепције правне заблуде из оправданих 
разлога. То је општеприхваћено рјешење у 
европском кривичном законодавству и оно 
је на линији субјективне одговорности која је 
овом измјеном још више афирмисана. То је и 
опште животно правило које је посве основа-
но, јер ако неко из оправданих разлога нешто 
није знао, онда се поставља логично питање 
како се за то може одговарати. 

Кривична одговорност је истовремено и ос-
нов и граница за кажњавање. Казна може 
погодити учиниоца само под условом да му се 
може лично упутити прекор за учињено дјело. 
Схваћена као лична прекорљивост за проти-
вправно понашање, скривљеност је неопходна 
претпоставка легитимности казне, она под-
лијеже овом начелу и мора бити примјерена 
степену кривичне одговорности учиниоца и 
не смије прећи ту мјеру. Ријеч је о принципу 
сразмјерности скривљености и казне као јед-
ном од основних начела данашњег кривичног 
права. Према овом начелу, познатом још из 
римског права, казна не смије да буде већа 
или строжа од скривљености учиниоца („ne 
maior poena quam culpa sit” – нека казна не 
буде већа од кривице). Скривљеност је основна 
околност која се вреднује као олакшавајућа 
или отежавајућа у одмјеравању казне. Може се 
заправо рећи да је скривљеност легитимација 
казне у двојаком смислу: као претпоставка 
кажњавања уопште, када се о скривљености 
говори у смислу основа казне, те као претпо-
ставка одмјеравања казне, када се скривље-
ност појављује као мјера казне. 

3. У одредби члана 28. става 1. одређен је садр-
жај кривичне одговорности, основни елементи 
који је чине. Сви ти елементи у својој цјелини 
чине појам кривичне одговорности и уколико 
било који од њих недостаје, учинилац није 
кривично одговоран, није крив за учињено 
дјело. Према тој одредби то су сљедећи еле-
менти: урачунљивост, умишљај или нехат и 
свијест или дужност постојања свије-
сти о забрањености дјела. При утврђи-
вању кривичне одговорности полази се од 
претпоставке да је сваки учинилац урачунљив, 
тј. да на његовој страни постоји способност 
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за одговорност (утврђује се само изузетно 
уколико се појави сумња у њено постојање). 
Умишљај и нехат се морају утврђивати, јер су 
они истовремено и елементи субјективне стра-
не кривичног дјела, с тим да се нехат утврђује 
само ако је кажњивост тога дјела прописана и 
за његово нехатно извршење (ст. 2). Свијест о 
противправности дјела сада представља ау-
тономни елеменат кривичне одговорности 
и стога се и она мора утврдити. За њено по-
стојање довољно је да постоји бар потенцијал-
на свијест о забрањености дјела, а то је свијест 
коју учинилац није имао, али је био дужан и 
могао је имати. Укључивањем овог елемента у 
појам кривичне одговорности наше кривично 
законодавство је значајно унапријеђено, јер је 
овим начело субјективне одговорности знатно 
оснажено и афирмисано. Ово је употпуњено 
и одредбом о правној заблуди у којој стоји да 
нема кривичне одговорности ако учинилац 
из оправданих разлога није био свјестан да је 
дјело забрањено, нити је био дужан и могао 
бити свјестан да је његово дјело забрањено 
(чл. 36. ст. 1). Сасвим је логично ако неко из 
оправданих разлога није нешто знао, да не 
може бити крив, одговоран за учињено, што 
је и раније стајало код правне заблуде, али је 
учинилац ипак проглашаван кривим. 

3. Када је у питању свијест о противправно-
сти дјела, у највећем броју случајева свијест о 
друштвеном значају дјела, укључује и свијест 
о друштвеној негативности, недопуштености 
и забрањености таквог понашања. Ако учини-
лац зна шта ради, ако је свјестан стварног зна-
чаја дјела које чини, свих стварних околности 
које представљају обиљежја бића одређеног 
кривичног дјела, он је самим тим свјестан и 
недопуштености, забрањености таквог дјела. 
Ако учинилац нпр. насилно одузима туђу по-
кретну ствар или фалсификује диплому ради 
запослења, свијест о значају таквих дјела обух-
вата и свијест о њиховој забрањености. Ради се 
о класичним кривичним дјелима (malla in se) 
чија је невриједност општепозната и она нису 
разлог за посебно захтијевање овог елемента 
за кривичну одговорност, односно захтије-
вање додатне свијести о противправности 
дјела; она код ових дјела постоји и без овог 
елемента. Међутим, како се у све већем броју 
инкриминишу и нова кривична дјела која нису 

општепозната и њихова „криминалност или 
противправност“ зависи од воље законодавца 
у одређеном друштву (уобичајeни назив за 
њих је „еволутивна“ или „законска кривич-
на дјела“ – malla prohibita), свијест о таквим 
дјелима не укључује и њихову забрањеност, 
па је стога за постојање кривичне одговор-
ности потребно истицати и тај елеменат без 
кога нема учиниочеве одговорности у таквим 
случајевима. 

Правна заблуда

1. Кратак приказ развоја схватања 
правне заблуде. Установа правне заблу-
де у кривичнопрвној теорији и кривичном 
законодавству дуго је била заснована на по-
знатом принципу “ignorantia iurs nocet” или 
“ignoratnia iuris non excusat”, односно прин-
ципу да “непознавање права шкоди”. Ријеч је о 
начелу које је било познато још у римском пра-
ву одакле је преузето, како у англосаксонски 
тако и континенталnи кривичноправни систем 
и био је владајући принцип у кривичном праву 
све до краја 20. вијека. Суштина овог начела 
састоји се у томе да правна заблуда, односно 
непознавање права, не оправдава и учинилац 
кривичног дјела се није могао позивати на ову 
околност као основ искључења његове кривич-
не одговорности. Међутим, развој друштва и 
промјене у структури кривичних дјела које 
су се с тим упоредо дешавале, довеле су и до 
инкриминисања све већег броја нових кри-
вичних дјела која углавном, како је напријед 
већ наведено, зависе од оцјене законодавца у 
одређеном друштву, што је довело и до зна-
чајних модификација овог начела, а тиме и 
саме правне заблуде. То је било нужно ради 
тога што су се нова кривична дјела у погледу 
оцјене њихове недопуштености или забrање-
ности разликовала од класичних кривичних 
дјела, јер њихова неприхватљивост није тако 
очигледна и позната широј јавности, као што 
је то код кривичних дјела као што су убиства, 
крађе, силовања и сл. Број таквих кривичних 
дјела се стално повећавао, посебно у според-
ним кривичним законодавствима, тако да се 
није могло очекивати познавање свих таквих 
инкриминација, чак ни од стране правно об-
разованих људи. Дакле, код ових дјела њихова 
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недопуштеност није тако видљива и општепо-
зната, па је у односу на њих могуће постојање 
правне заблуде. 

Резултат наведеног процеса су промјене мо-
дела, односно концепције правне заблуде коју 
прихвата све већи број кривичних законодав-
става (углавном континенталних) и признаје 
јој извињавајуће дејство у свим случајевима у 
којима учинилац није био свјестан и није био 
дужан и могао бити свјестан да је оно што чини 
забрањено. Тиме је установа правне заблуде у 
кривичном праву добила битно другачије зна-
чење и из околности која је могла представља-
ти само основ за евентуално ублажавање или 
ослобођење од казне, трансформисана је у 
основ искључења кривичне одговорности. 
И док су кривична законодавства европских 
земаља у највећем броју прихватила рјешење 
извињавајуће правне заблуде, највећи дио 
земаља англосаксонског кривичноправног 
система и даље прихвата њен традиционални 
модел. И кривична законодавства са простора 
претходне Југославије су прихватила нови 
модел правне заблуде, осим кривичног зако-
нодавства у Босни и Херцеговини, односно 
КЗБиХ, КЗФБиХ и КЗ Брчко Дистрикта, који 
су и даље остали привржени ранијем моделу 
правне заблуде. 

2. Појам и врсте правне заблуде. Правна 
заблуда (еrror iuris) представља погрешну 
представу о забрањености кривичног дјела, 
његовој противправности. У правној заблуди 
учинилац погрешно држи да оно што чини 
није правно забрањено, он је у заблуди у по-
гледу забране коју је у том случају морао да 
поштује. За разлику од стварне заблуде код 
које учинилац није свјестан онога што чини, 
овдје је он тога свјестан, али не зна да је то што 
чини недопуштено, предвиђено као кривично 
дјело. Тако нпр. учинилац није свјестан да је 
помагање другом у самоубиству забрањено 
и предвиђено као кривично дјело (чл. 129); 
да је исто тако кривично дјело мучење живо-
тиња, њихово излагање великим патњама (чл. 
390); да присвајање нађене ствари представља 
кривично дјело утаје (чл. 229); да ванбрачни 
живот са лицем млађим од 16 година такође 
представља кривично дјело (чл. 184); погреш-
но мисли да је свако његово дјело дозвољено 

уколико га чини по службеном наређењу итд. 
У наведеним примјерима су садржане двије 
основне врсте правне заблуде које се у лите-
ратури уобичајено означавају као директна и 
индиректна правна заблуда. Прва четири слу-
чаја представљају директну, а посљедњи који 
се односи на службено наређење, индиректну 
правну заблуду. 

а) Директна правна заблуда. Директна прав-
на заблуда постоји када учинилац није свје-
стан да је дјело које чини предвиђено као кри-
вично дјело. Код стварне заблуде погрешна 
представа се састоји у непостојању свијести о 
стварном догађају или чињеницама на који-
ма се заснива одређени основ који искључује 
противправност, док је код правне заблуде у 
питању погрешна правна оцјена дјела, ње-
гово правно вредновање, погрешна оцјена о 
забрањености, правној допуштености дјела. 
Дакле, у основи правне заблуде није погрешна 
представа о чињеницама, већ о забрањености 
учиниочевог понашања, што је најзначајнији 
основ за разликовање ове двије врсте заблу-
да. Учинилац који је у стварној заблуди није 
свјестан свог понашања, не зна шта ради, јер 
да зна шта заиста ради не би то радио, а код 
правне заблуде он зна шта ради, али није 
свјестан да то што ради не смије радити, не 
зна да је то забрањено. Тако нпр. ако лице 
узме туђу ствар мислећи да је његова, ради 
се о већ наведеној стварној заблуди о бићу 
кривичног дјела, али ако одузме ствар од свог 
дужника мислећи да као вјеровник има на 
то право, ријеч је о правној заблуди; или ако 
учинилац дјела родоскрвњења није свјестан, 
у опису дјела наведеног сродничког односа, 
ради се о стварној заблуди, а ако таква свијест 
постоји, али он сматра да то није забрањено 
кривичним правом, ради се о правној заблу-
ди. У сваком случају код учиниоца кривичног 
дјела у правној заблуди недостаје свијест о 
забрањености, недопуштености дјела, при 
чему је могуће да он није свјестан норме која 
се односи на дато дјело или је погрешно раз-
умије и сматра да се она не односи на дјело 
које чини. Овдје би спадала нпр. заблуда код 
бланкетних кривичних дјела, када учинилац 
није свјестан неког ванкривичноправног про-
писа који допуњује биће неког кривичног дјела 
(нпр. учинилац који за вријеме епидемије как-
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ве заразне болести код животиња која се може 
пренијети на људе (чл. 195. ст. 2) коље или 
продаје стоку, не знајући да је то забрањено 
неким прописом и одлуком надлежног органа. 

б) Индиректна правна заблуда. Код инди-
ректне правне заблуде учинилац је свјестан да 
је дјело које чини забрањено, али он погрешно 
сматра да постоји одређени основ који искљу-
чује његову противправност, а који закон не 
познаје или га учинилац погрешно разумије. 
Овдје учинилац узима нешто као основ искљу-
чења противправности што нема такав значај, 
што право не признаје као такво. То може 
бити и онда када он погрешно цијени и схвата 
границе или домашај иначе правно признатог 
основа искључења противправности. Према 
томе, овдје је учинилац свјестан забрање-
ности дјела, али он погрешно процјењује 
постојање услова за примјену неког од основа 
искључења противправности тог дјела. Тако 
нпр. када, у већ наведеном примјеру, службено 
лице погрешно држи да је свако његово дјело 
дозвољено уколико га чини по службеном на-
ређењу или када учинилац погрешно мисли да 
еутаназија његово дјело чини допуштеним или 
у истом смислу оцјењује пристанак оштећеног 
или неоправдано проширује његово дејство. 

За постојање правне заблуде није потребно 
да учинилац сматра да је дјело дозвољено, 
довољно је одсуство свијести о забрањености 
дјела које чини. Свијест о забрањености дјела 
не захтијева да је учинилац свјестан да је оно 
што чини предвиђено као кривично дјело, да 
познаје кривичноправну норму у којој је то 
инкриминисано, јер је довољна општа свијест 
да је то што ради правно забрањено. При 
томе ваља имати у виду да у највећем броју 
случајева свијест о друштвеном значају дјела 
указује на то да је учинилац био свјестан и 
његове недопуштености или забрањености, тј. 
да таква свијест истовремено садржи и свијест 
о забрањености онога што чини. Ако учинилац 
зна шта ради, ако је свјестан стварног зна-
чаја дјела које чини, свих стварних околности 
које представљају обиљежја бића одређеног 
кривичног дјела, он је самим тим свјестан и 
друштвене негативности, забрањености таквог 
дјела. Ако учинилац нпр. насилно одузима 
туђу покретну ствар или фалсификује диплому 

ради запослења, свијест о значају таквих дјела 
обухвата и свијест о њиховој забрањености. 
Оваква дјела заправо и нису разлог за посебно 
захтијевање постојања свијести о забрање-
ности кривичног дјела. Међутим, како сва 
кривична дјела нису таква, остаје потреба да 
се код њих за постојање кривичне одговорно-
сти утврђује наведена свијест. Правне заблуде 
неће бити ни у оним случајевима у којима на 
страни учиниоца постоји сумња у забрањеност 
дјела („можда јесте, а можда и није забрање-
но“), али га он без обзира на то чини. 

У теорији се наглашава да је разликовање 
директне и индиректне правне заблуде доста 
флуидно и да је њихово разграничење често 
прилично сложено и упитно. То је основни 
разлог што кривични закони ову подјелу прав-
не заблуде и не предвиђају, већ само истичу 
захтјев за утврђивање њене оправданости, 
односно утврђивање оправданих разлога због 
којих учинилац није знао, односно није био 
дужан или није могао да зна да је његово 
дјело забрањено. Иако се у оба случаја ради 
о правним заблудама које карактерише од-
суство свијести о забрањености дјела, ипак 
међу њима постоје разлике, па стога у оцјени 
оправданости овог вида правне заблуде су-
дови треба да имају много рестриктивнији 
приступ. То је оправдано ради тога што се у 
овом случају ради о учиниоцу код кога ипак 
постоји свијест о забрањености кривичног дје-
ла и његова погрешна представа односи се на 
ванзаконске основе искључења забрањености 
дјела, чиме се он на неки начин ставља у по-
зицију пресудитеља: да ли је њему дозвољено 
нешто што је иначе забрањено. У оваквим 
ситуацијама, а у зависности од конкретног 
случаја, повећани су захтјеви за тражењем 
обавјештења и стручних мишљења, како би 
учинилац стекао правилну представу о правом 
стању ствари (нпр. од стручних, управних, ца-
ринско-извозних служби и сл). Ако учинилац 
није користио такве могућности, а за то је било 
разлога, онда је таква заблуда неоправдана. 
Ова заблуда, ипак, може бити неотклоњива 
ако учинилац из оправданих разлога није знао 
да основ на који се позивао није предвиђен 
или да је имао оправдане разлоге да вјерује 
да се ради о ваљаном разлогу на основу којег 
је сматрао да је његово дјело допуштено. То 
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би могло бити нпр. у случају када лице које 
се бави недозвољеном трговином одређеном 
робом сматра да је његова дјелатност легали-
зована, јер је пореска управа донијела одлуку 
о опорезивању промета такве робе. 

Најзад, потребно је указати и на разлику из-
међу индиректне правне заблуде и стварне 
заблуде о околностима које искључују проти-
вправност. Код стварне заблуде о околностима 
које искључују противправност, учинилац 
погрешно сматра да постоји нека стварна 
околност, због које би када би она стварно 
постојала, противправност дјела била искљу-
чена (мисли да постоји напад у смислу нужне 
одбране кога у ствари није било или опасност 
код крајње нужде која стварно није постојала). 
Код правне заблуде у погледу основа који ис-
кључују противправност, учинилац је свјестан 
стварних околности, али он има погрешну 
представу о правном значају тих околности; 
учинилац овдје погрешно држи да нешто 
представља основ искључења противправно-
сти, а што закон не познаје или у тој мјери не 
признаје или погрешно разумије неки призна-
ти основ, односно услове за његову примјену 
(нпр. погрешно мисли да наређење у сваком 
случају његово дјело чини допуштеним или 
мисли да има право на нужну одбрану и када 
је противправни напад престао). 

У старијој теорији и законодавству, правној 
заблуди није придаван посебан значај, јер се 
полазило од доста крутог начела игноран-
тиа иурис ноцет, тј. да непознавање закона 
шкоди, односно трпи га онај ко га не познаје; 
или непознавање закона никога не извињава 
(„ignorantia legis non excusat”). Овакво схва-
тање се заснива на психолошким теоријама 
виности и оно је у савременом кривичном пра-
ву оправдано подвргнуто озбиљној критици. 
Због тога се и сама максима игнорантиа иу-
рис ноцет готово у потпуности напушта у да-
нашњем кривичном законодавству и све више 
прихвата правило ignorantia iuris prodest, тј. 
да непознавање права користи, што значи 
да се правна заблуда из оправданих разлога 
третира као основ искључења кривичне од-
говорности. У корист овог схватања наводе 
се и одређени аргументи, од којих је основни 
праведност и хуманост, јер није праведно и 

хумано да се кажњава онај ко из оправданих 
разлога није знао да чини нешто што није 
допуштено. При томе се посебно наглашава 
да данас имамо хипертрофију кривичноправ-
них норми са различитим забранама, чије 
познавање тешко да могу да познају и прав-
ници, а поготово се то не може очекивати од 
обичних грађана. Дакле, схватање да правна 
заблуда и када је оправдана (неотклоњива) 
не искључује кривичну одговорност, у готово 
свим европским кривичним законодавстви-
ма је напуштено као превазиђено рјешење, 
јер је у супротности са начелом субјективне 
одговорности за чије постојање се, поред ура-
чунљивости, умишљаја и/или нехата, зах-
тијева и свијест о противправности. И сви 
кривични закони са југословенских простора 
су напустили психолошку теорију виности и 
прихватили нову концепцију правне заблуде 
према којој је искључена одговорност учини-
оца уколико се налазио у правној заблуди из 
оправданих разлога, односно неотклоњивој 
правној заблуди (психолошко-нормативна 
концепција виности). 

3. Степеновање оправданости правне 
заблуде. Из одредбе става 1. се види да је 
нови КЗ прихватио мјешовиту или психолош-
ко-нормативну концепцију у уређењу установе 
правне заблуде која је владајућа у данашњем 
кривичном праву и законодавству. Према овој 
одредби није кривично одговоран учинилац 
кривичног дјела који у вријеме његовог из-
вршења из оправданих разлога није знао да 
је његово дјело забрањено. Међутим, закон 
при томе не даје никакве критеријуме ут-
врђивања када је ова заблуда оправдана или 
неотклоњива. И већина других законодавстава 
у којима се правна заблуда из оправданих раз-
лога третира као основ искључења кривичне 
одговорности, поступа на сличан начин и не 
прецизира основе утврђивања оправданости 
ове заблуде. Неки кривични закони то ипак 
чине и одређују неке ближе критеријуме на 
основу којих се утврђује када је правна за-
блуда отклоњива или неоправдана. Тако нпр. 
Кривични законик Аустрије у § 9. одређује да 
заблуда може да се припише учиниоцу када је 
он и свако други, могао лако да спозна неправо 
дјела или када се није упознао са одређеним 
прописима, иако је на то био обавезан пре-
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ма његовом занимању или на основу других 
околности. Потпуно исту одредбу је преузео 
и КЗ Хрватске. 

Ни у кривичноправној теорији не постоји раз-
рађени и општеусвојени приступ у одређивању 
критеријума на основу којих би се утврђивало 
када је правна заблуда оправдана или неот-
клоњива. При томе се углавном наглашавају 
неки општи захтјеви који су више методо-
лошког карактера него што представљају по-
уздане основе за наведену оцјену. Исто тако, 
ни судска пракса у оним земљама које дуже 
вријеме примјењују установу правне заблуде, 
није утврдила неке сигурније критеријуме за 
оцјену оправданости правне заблуде. Оно што 
је у том погледу сигурно је то да судска пракса 
у свим земљама генерално има рестриктиван 
приступ у признавању и примјени института 
правне заблуде. 

а) Неотклоњива, извињавајућа или правна 
заблуда из оправданих разлога. У оцјењи-
вању оправданости правне заблуде основни 
критеријум представља однос учиниоца према 
дужности познавања забрањености његовог 
дјела. Правна заблуда је оправдана онда када 
учинилац није повриједио просјечну мјеру 
дужне пажње, као ни субјективну дужну 
пажњу, односно када му се не може пребаци-
ти немаран однос према забранама правног 
поретка које се односе на поштовање прав-
них добара. Ради се, дакле, о таквој заблуди 
која је по свом карактеру неотклоњива, јер је 
учинилац, као ни било који други разуман 
човјек, није могао избјећи. Обрнуто, заблуда 
је неоправдана или отклоњива када учинилац 
није уложио дужну пажњу која му је била 
могућа према његовим личним својствима и 
способностима у конкретном случају. 

При утврђивању да ли се ради о једној или 
другој заблуди, суд треба да има у виду све 
околности конкретног кривичног дјела и лич-
на својства самог учиниоца. Разумије се да 
је потребно цијенити оне околности које су 
од значаја за утврђивање његове дужности и 
могућности спознаје забрањености његовог 
дјела. У том смислу би се као релевантне, а што 
зависи од конкретног случаја, могле цијенити 
сљедеће околности: да ли је забрана нова или 
није; да ли је објављена на прописан начин, 

те да ли је била доступна учиниоцу; да ли је 
ријеч о преширокој и нејасној одредби; којег 
законског нивоа је наведена забрана, да ли 
је у питању локални пропис који учинилац 
није могао знати; да ли се ради о странцу који 
се први пут сусреће са домаћим прописима 
који су типични за локалну средину; да ли је 
у питању норма која је садржана у страном 
пропису; којег је узраста учинилац, његово 
животно искуство, професија, дјелатност којом 
се бави (лице које се бави спољно-трговин-
ским пословима мора познавати царинске 
и увозно-извозне прописе; возач је дужан 
познавати саобраћајне прописе), као и његове 
личне способности да отклони такву заблуду; 
да ли је у питању одредба која је погрешно или 
различито већ тумачена од стране праксе и те-
орије (нпр. одлука надлежног органа којом је 
погрешно протумачена нека законска забрана 
и сл); да ли се ради о бланкетним прописима 
који су често мијењани или укидани, општим 
правним актима, колективним уговорима и 
сл. Код оцјене о постојању дужности и мо-
гућности постојања свијести о забрањености 
дјела, могу бити релевантне и околности које 
се односе, не само на психички однос учини-
оца према конкретном дјелу, већ и на саму 
личност учиниоца, његово животно искуство, 
његова вриједносна опредјељења, професију 
(правник, љекар, финансијски стручњак и сл), 
као и друге околности које су релевантне за 
расвјетљавање односа учиниоца према забра-
нама правног поретка које није испоштовао. 

Већ је наведено да је за утврђивање основано-
сти или оправданости правне заблуде значајна 
и природа конкретног кривичног дјела. Ако је 
ријеч о кривичним дјелима која улазе у кате-
горију дјела чија је неприхватљивост очиглед-
на, за која је очигледно и опште познато да 
имају противдруштвени карактер; дјела која 
су сама по себи криминална и представљају 
зло (delicta per se), код њих је постојање прав-
не заблуде практично немогуће. Кривична 
дјела као што је нпр. убиство, силовање, раз-
бојништво и слична дјела, представљају кри-
вична дјела у готово свим друштвима, па је 
стога тешко прихватити да нормалан човјек 
није свјестан да су таква дјела недопуштена и 
забрањена. Ријеч је о таквим дјелима која не 
представљају повреду само правног поретка, 
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већ и повреду основних моралних начела која 
представљају опште људске вриједности и 
стога није тешко спознати њихову криминал-
ност, па свако па и учинилац лако може имати 
представу о забрањености и недопуштености 
таквих поступака. Правна заблуда долази у 
обзир првенствено код дјела из категорије тзв. 
еволутивних или законских кривичних дјела 
која углавном зависе од оцјене законодавца у 
одређеном друштву. За разлику од дјела из 
прве категорије, код ових дјела њихова недо-
пуштеност, како је напријед наведено, није 
тако очигледна, па је у односу на њих могуће 
постојање правне заблуде (нпр. нека финан-
сијска и привредна кривична дјела, дјела са 
бланкетним описима која су повезана са од-
ређеним административним прописима који 
се често мијењају и сл). Међутим, и у оваквим 
случајевима неотклоњива правна заблуда ће 
постојати само ако је, с обзиром на све околно-
сти дате ситуације, понашање учиниоца било 
савјесно, тј. ако би под истим околностима у 
такву заблуду упао и сваки други разуман 
и савјестан човјек. Заблуда ће се третирати 
отклоњивом и скривљеном, односно она се 
неће моћи сматрати заблудом из оправданих 
разлога, ако се ради о учиниоцу који, с обзи-
ром на све околности случаја и своја својства, 
није показао дужну мјеру опреза како би уви-
дио забрањеност свог дјела. Ако је учинилац 
сумњао или сматрао да његово дјело може 
бити забрањено и он га и поред тога чини, не 
може се радити о правној заблуди. 

Према нашем ранијем рјешењу учинилац који 
се налазио у правној заблуди, иако је она била 
из оправданих разлога, сматрао се кривично 
одговорним. Као што је речено, такво рјешење 
је било превазиђено и оно је у супротности са 
начелом субјективне одговорности, јер иако 
је погрешна представа учиниоца о забрање-
ности дјела за основ имала оправдане разлоге 
(„из оправданих разлога није знао да је дјело 
забрањено, али је он ипак крив“), кривична 
одговорност није била искључена. Такво рје-
шење је донекле било ублажено рјешењем да 
је правна заблуда представљала основ и за 
ослобођење од казне. Свакако да је то било 
недовољно и догматски погрешно, јер су кри-
вично дјело и кривична одговорност остајали 
и учинилац се уводио у казнену евиденцију, 

иако је јасно да је ријеч о учиниоцу на чијој 
страни нема скривљеног понашања. 

б) Отклоњива или неоправдана правна за-
блуда. Према одредби става 2. ако је учинилац 
кривичног дјела био дужан и могао знати да 
је дјело забрањено, његова кривична одго-
ворност није искључена, али се може блаже 
казнити. У овој одредби је садржана неиз-
вињавајућа или отклоњива правна заблуда 
у којој се налази учинилац који, исто као и 
код неотклоњиве заблуде, није био свјестан 
забрањености дјела, али је био дужан и могао 
бити тога свјестан. Иако ни овдје, као ни код 
неотклоњиве правне заблуде не постоји акту-
елна свијест, учинилац је кривично одговоран 
зато што код њега постоји тзв. потенцијална 
свијест која се заснива на учиниочевој дуж-
ности и могућности да у конкретном случају 
има такву свијест. Непостојање такве свијести 
може да се припише његовом немарном одно-
су према захтјевима правног поретка, односно 
обавези познавања његових забрана које се 
односе на заштиту правних добара. Из тих 
разлога оваква заблуда не искључује кривичну 
одговорност, а у зависности од разлога због 
којих учинилац није имао такву свијест, она се 
може цијенити као основ за ублажавање казне. 
Иако се у наведеној одредби то изричито не 
наводи, из логичког тумачења ове одредбе се 
може закључити да се ублажавање казне може 
вршити само онда када су на страни учиниоца 
постојали оправдани разлози због којих није 
био свјестан, али је био дужан и могао бити 
свјестан да је његово дјело забрањено. Дакле, 
и овдје су у питању оправдани разлози али у 
мањем степену оправданости него код прве 
заблуде, јер они не искључују његову дужност 
која се односи на познавање забрањености 
дјела. Тако, неће бити мјеста ублажавању каз-
не ако се испостави да је учинилац свјесно 
избјегавао да се упозна за том забраном, да 
је то резултат његове крајње немарности и 
игнорисања потребе да се упозна са правним 
забранама. 

4. Правна заблуда у судској пракси. Ин-
ститут правне заблуде спада у она малобројна 
кривичноправна питања која се доста ријетко 
примјењују, па је стога и судска пракса у вези 
са овом правном установом у приличној мјери 
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скромна и неразвијена. Иако постоји више 
разлога за такву ситуацију, може се рећи да 
је то у највећој мјери посљедица дужевремене 
догматске владавине принципа ignorantia legis 
non excusat (непознавање права не извињава), 
односно традиционалног неповјерења према 
његовом извињавајућем дејству. Овакво схва-
тање се заснивало на психолошким теоријама 
виности према којима кривична одговорност 
учиниоца није била искључена ни онда када из 
оправданих разлога није био свјестан да је ње-
гово дјело забрањено. Овакав приступ питању 
правне заблуде је био владајући првенствено 
у нашој кривичноправној теорији, па је стога 
било разумљиво да је такво разумијевање ове 
правне установе слиједила и судска пракса 
ових простора. Истина, таква ситуација у вези 
са правном заблудом је дуго времена била 
владајућа и у осталим европским земљама, али 
су оне већ прије неколико деценија почеле са 
прихватањем нове концепције овог института. 
Међутим, чини се да је код нас традиционал-
но неповјерење према извињавајућем дејству 
правне заблуде било снажније изражено, јер 
смо остали вјерни класичном моделу правне 
заблуде, тј. принципу ignorantia legis nocet. 
То потврђује и вријеме прихватања нове кон-
цепције правне заблуде код нас: у Словенији 
истина нешто раније, већ 1994. године, али 
у Хрватској тек 2003. године, у Србији 2005. 
године, а у Републици Српској усвајањем Кри-
вичног законика 2017. године. Као што је 
напријед већ наведено, у КЗ БиХ, КЗ ФБиХ 
и КЗ Брчко Дистрикта и даље је задржано 
раније рјешење. 

Поред свега наведеног, један од разлога такве 
(не)примјене овог института од стране судске 
праксе је и његова кривичноправна комплекс-
ност која захтијева изузетну посвећеност у 
њеном тумачењу и добро теоријско разумије-
вање проблематике кривичне одговорности. 
Мора се признати да је наша дасадашња суд-
ска пракса углавном имала доста рутински 
приступ у њеном тумачењу и примјени, при 
чему је понекад било приличних нејасноћа 
јер су судови понекад наводили да учинилац 
није био у правној заблуди из оправданих 
разлога, умјесто да су прво утврђивали да ли 
је правна заблуда уопште постојала, па тек 
након тога да се наведу разлози да ли је у 

питању неотклоњива или отклоњива, односно 
правна заблуда из оправданих или неоправ-
даних разлога. То потврђује и једна одлука 
из претходне судске праксе Србије (пресуда 
ОСНС Кж.314/93) у којој је суд, налазећи да 
„грађанин Републике Српске није могао бити 
у правној заблуди када је неовлашћено др-
жао и носио ватрено оружје на територији 
СРЈ посједујући дозволу органа Републике 
Српске“, при чему истовремено констатује 
да оптужени „није познавао закон који важи 
на територији СРЈ, јер по општем правном 
принципу непознавање прописа не извињава“. 
Тиме суд заправо запада у контрадикцију јер, 
наводећи да није познавао закон, прихвата да 
је учинилац ипак био у правној заблуди, али 
не из оправданих разлога. 

Проблеме у тумачењу и примјени правне за-
блуде у пракси код нас показује и један доста 
риједак примјер из праксе Апелационог суда 
Брчко Дистрикта БиХ. Наиме у једном случају 
суд налази да је „оптужени пропустом надлеж-
них пореских органа одржаван у увјерењу да 
је плаћањем пореза у паушалном износу по 
рјешењима управе прихода испунио у цјело-
сти своје пореске обавезе, те да је на тај начин 
био доведен у правну заблуду из оправданих 
разлога, јер није знао да је и поред постојећих 
рјешења којима му је разрезан порез у паушал-
ном износу, дужан да поднесе пореску пријаву, 
односно састави и поднесе коначан обрачун 
пореза на промет производа“ (Апелациони 
суд Брчко Дистрикта БиХ, Кж.124/05). Из 
наведеног образложења најбоље се виде по-
тешкоће у које западају судови у примјени 
овог института. Иако је нашао да се оптужени 
налазио у правној заблуди из оправданих 
разлога, јер како суд наводи „није знао да је 
у таквој ситуацији дужан да поднесе пореску 
пријаву“, суд закључује да је кривично дјело 
извршено умишљајно, те да је првостепени суд 
на основу изведених доказа правилно утврдио 
да је оптужени кривично одговоран за проду-
жено кривично дјело пореске утаје из члана 
272. став 2. КЗ-а, те га за исто огласио кривим. 
Дакле, иако је оптужени радњама пореских ор-
гана доведен у правну заблуду из оправданих 
разлога, тј. био у увјерењу да је испунио своје 
пореске обавезе, односно није био свјестан да 
у таквој ситуацији има обавезу подношења 
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пореске пријаве, онда се не може говорити о 
кривичном дјелу које је учињено умишљај-
но. Овакво образложење суда потврђује све 
слабости законског рјешења које се заснива 
на психолошкој концепцији виности, према 
којој правна заблуда и када је из оправданих 
разлога не искључује кривичну одговорност, 
што је и било у основи оваквог образложења. 

Међутим, један сличан старији примјер из 
наше судске праксе показује да су раније судо-
ви имали и нешто адекватнији приступ у тума-
чењу и основаности примјене правне заблуде. 
Тако је Врховни суд Војводине још давне 1954. 
године у једном случају кривичног дјела не-
допуштене трговине, налазећи да је жалбом 
правилно указано да је оптужена поступала 
у неотклоњивој правној заблуди, преиначио 
првостепену пресуду и оптужену ослободио 
од казне. У образложењу пресуде се наводи 
да је првостепени суд у радњама оптужене 
правилно нашао да се ради о кривичном дјелу 
недозвољене трговине, али је „степен кривич-
не одговорности оптужене погрешно оцењен, 
јер је по становишту овог суда при утврђивању 
овог дела одлучно и то под којим условима је 
оптужена наведену трговину обављала. Не-
сумњиво је утврђено да је она своје занимање 
пријавила надлежним органима власти и да 
је на основу тога плаћала порез на приход 
од овог занимања. Према томе је пропустом 
надлежних органа оптужена одржавана у уве-
рењу да обављање трговине законом није за-
брањено и да је она плаћањем пореза прећутно 
добила потребно овлашћење. На тај начин је 
оптужена била у правној заблуди пошто из 
оправданих разлога није знала да је упитно 
дело под изнетим условима законом забрање-
но, те је неприменом члана 10. КЗ приликом 
изрицања казне на штету оптужене повређен 
кривични закон“ (Врховни суд АП Војводине, 
Кж. 338/54). Дакле, овдје је суд околност да је 
оптужена пријавом своје дјелатности надлеж-
ним огранима и плаћањем пореза, оправдано 
сматрала да је тиме њено бављење трговином 
легализовано, на основу чега је суд правилно 
закључио да постоји извињавајућа правна 
заблуда и оптужену ослободио од казне. Иако 
и према тадашњем рјешењу правна заблуда 
није искључивала кривичну одговорност, суд 
је полазећи од конкретних околности под 

којима је дјело извршено и у времену у којем 
су прописи о бављењу трговином били много 
строжи, правилно нашао да је постојала прав-
на заблуда из оправданих разлога као основ 
искључења кажњивости. 

Прихватањем новог модела правне заблу-
де може се очекивати да ће судска пракса 
у још већој мјери бити резервисана према 
њеној примјени, поред осталог и ради тога 
што је према садашњем законском рјешењу 
она постављена рестриктивније у односу на 
раније рјешење, као и ради тога што сада има 
јаче правно дејство јер искључује кривичну 
одговорност у потпуности. То се наглашава 
и од стране неких других аутора (тако нпр. 
Стојановић, 130). Такво схватање има основа 
и број признатих случајева правне заблуде у 
судској пракси можда буде мањи него раније, 
али је извјесно да стање судске праксе Србије 
и Хрватске показује да се наведена резер-
висаност полако мијења и прихвата нешто 
другачији приступ у тумачењу и примјени 
правне заблуде. Поред осталог, то се дешава 
и ради тога што одбране, охрабрене овак-
вим рјешењем, у много већем броју случајева 
указују на оправданост примјене ове установе 
као основа искључења кривичне одговорно-
сти. То потврђују и неки случајеви у којима су 
судови у ове двије земље расправљали питање 
примјене правне заблуде након усвајања новог 
законског рјешења, што може бити од користи 
нашој судској пракси у њеној примјени. 

У једном од првих случајева у Србији, опту-
жени се за кривично дјело насиље у породи-
ци, у жалби позивао на неотклоњиву правну 
заблуду, сматрајући да није могао знати да је 
такав његов поступак предвиђен као кривич-
но дјело које је унесено у кривични закон у 
вријеме док је он био на издржавању казне. 
Другостепени суд такву жалбену тврдњу није 
прихватио и оправдано је одбио жалбу као 
неосновану, уз аргументацију да је оптуже-
ни „био свестан да упућивање пријетњи и 
употреба силе према родитељима и супрузи 
представља облик понашања у очигледној 
супротности са општепризнатим схватањем 
о недопуштености таквог понашања и да је 
његово понашање повређивало и кршило 
признате друштвене вредности“ (Окружни 
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суд у Београду, Кж. 695/06). 

У другом случају оптуженог судског вјештака 
због извршеног кривичног дјела злоупотре-
бе службеног положаја из члана 359. става 
1. КЗ, које му је стављено на терет ради тога 
што је пружао услуге вјештачења, иако се 
против њега истовремено водио други кри-
вични поступак као судског вјештака, прво-
степени и другостепени суд су ослободили 
кривичне одговорности, са образложењем да 
је поступао у неотклоњивој правној заблуди. 
У пресуди другостепеног суда се наводи да је 
првостепени суд правилно своје чињенично 
утврђење засновао на исказу свједока, јавног 
тужиоца и предсједника суда који су му из-
ричито нагласили да нема сметњи да обавља 
послове вјештачења, због чега је првостепени 
суд закључио да окривљени, који није правник 
и нема стручно знање из те области, није био 
дужан и није могао да зна да је његово дјело 
забрањено, те да је поступао у неотклоњивој 
правној заблуди (Основни суд у Ивањици, К 
24/16 и Виши суд у Чачку, Кж. 11/17). 

Посебно је занимљив најновији случај из 
судске праксе Србије из јуна 2019. године у 
којем је окривљени, оптужен за кривично 
дјела обљубе са дјететом из члана 180. става 
2. КЗ Србије и којег је Виши суд у Панчеву, 
одбијајући да прихвати извињавајућу правну 
заблуду на коју се одбрана позивала, осудио на 
пет година затвора. Међутим, у другостепеном 
поступку Апелациони суд у Београду, уважа-
вајући жалбу одбране, преиначава наведену 
пресуду и ослобађа оптуженог оптужбе уз ар-
гументацију да се он налазио у извињавајућој 
правној заблуди (Апелациони суд у Београду, 
Кж. I 393/2019). У образложењу пресуде Апе-
лациони суд наводи да је „имао у виду чиње-
нице да су окривљени и оштећена припадници 
ромске националне мањине, те да је околности 
конкретног догађаја цијенио у склопу социо-
лошко-културолошких особености наведене 
етничке заједнице у погледу обрасца брачних 
и породичних односа који се, између осталог, 
односе на рано ступање у полне односе и рано 
заснивање заједнице живота“. Поред тога, у 
образложењу пресуде се наводи да су то чини-
ли и други у тој заједници и да нико за то није 
одговарао, те да је имао у виду и изјашњење 

судског вјештака у којем је вјештак истакао да 
се „окривљени културолошки понашао као и 
већина припадника његове заједнице, будући 
да је имао и друге случајеве у којима су при-
падници ромске популације имали однос са 
особом млађом од 14 година и да такође нису 
сматрали да чине кривично дело, сматрајући 
то уобичајеним понашањем у овој средини“. 
Полазећи од наведеног, те „имајући у виду 
природу кривичног дјела и околности под 
којима је дјело извршено и свеобухватно деј-
ство субјективних фактора, овај суд је нашао 
да окривљени, не само да није био дужан и 
није могао да зна за постојање правне норме 
која се односи на његово понашање односно 
прописе који одређује забрану ступања у полне 
односе са особама млађим од 14 година, већ 
да је окривљени имао разлога да вјерује да је 
његово понашање дозвољено и чак друштве-
но пожељно, поред осталог имајући у виду 
чињеницу да су њихове породице подржале 
њихов однос који је у складу са обичајима 
ромске заједнице“.

Један од првих случајева примјене правне 
заблуде из хрватске судске праксе, а који је 
веома сличан наведеном из судске праксе 
Србије, односи се на оптуженог због извр-
шења казненог дјела „сполног злостављања 
и искоришћавања дјетета“ из члана 166. става 
1. у вези са чланом 158. став 1. КЗРХ за које 
је оптужени осуђен на казну малољетничког 
затвора, условно на три године. Оптужени се 
на наведену пресуду жалио, наводећи да је 
био у заблуди о противправности с образло-
жењем „да није знао да су сексуални односи 
са особом млађом од 15 година забрањени, 
односно да то представља казнено дјело, јер 
је ромска традиција да жене врло младе сту-
пају у сполне односе које понашање у његовој 
животној средини не подлијеже никаквој осу-
ди, већ се сматра уобичајеним“. Врховни суд 
Хрватске је наведени жалбени приговор одбио 
као неоснован, са образложењем да се „ради 
о прохибитивној норми која је израз широ-
ко прихваћене етике друштва и представља 
елементарни захтјев који постоји у свијести 
сваког човјека па о заблуди о противправ-
ности не може бити говора“. Осим тога, суд 
наводи да је „оптуженик свој живот провео у 
Хрватској, а из података социјалне анамнезе 
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произилази да је био свјестан противправно-
сти свог поступка, јер је за слично казнено 
дјело претходно одговарао његов брат. Поред 
тога, оптуженик је завршио пет разреда ос-
новне школе, уклопљен је у ширу друштвену 
заједницу што обескрепљује жалбене тврдње 
о живљењу унутар строго затвореног, гото-
во изолираног ромског окружења. Такођер, 
информације о потреби заштите права дјеце 
од разних облика насиља, а поглавито одр-
жавања сполних одношаја с особама ниске 
животне доби, свакодневно су присутне у ме-
дијима, због чега је неприхватљива тврдња о 
незнању оптуженика, већ се напросто ради о 
особном интересу и његовој жељи да устраје 
код својих обичаја неовисно о томе што они у 
широј заједници нису прихваћени“. (Врховни 
суд Хрватске, Кзм 6/16-4). 

За разлику од овог примјера, аргументација 
Апелационог суда из Београда дата у образ-
ложењу наведене пресуде о основаности из-
вињавајуће правне заблуде, није прихватљи-
ва. Став суда који истиче да под конкретним 
околностима окривљени није био дужан и 
није могао бити свјестан правне норме која 
забрањује његово понашање, погрешан је. 
Свијест о забрањености дјела не захтијева 
да је учинилац свјестан да је оно што чини 
предвиђено као кривично дјело, да познаје 
кривичноправну норму у којој је то инкри-
минисано, јер је довољна општа свијест да је 
то што ради недопуштено, супротно опште-
прихваћеним нормама понашања. При томе 
ваља имати у виду да у највећем броју слу-
чајева свијест о друштвеном значају дјела 
указује на то да је учинилац био свјестан и 
његове недопуштености или забрањености, 
тј. да таква свијест истовремено садржи и 
свијест о забрањености онога што чини. Ако 
учинилац зна шта ради, ако је свјестан ствар-
ног значаја дјела које чини, свих околности 
које представљају обиљежја бића одређеног 
кривичног дјела, он је редовно самим тим свје-
стан и друштвене негативности, забрањености 
таквог дјела. Дакле, у предметном случају је 
за постојање свијести на страни учиниоца о 
недопуштености његовог понашања, довољно 
да је био свјестан стварног значаја свог по-
ступка, карактера радње коју предузима према 
лицу наведеног узраста, што је довољно за 

његову одговорност. Па чак и ако окривљени 
није био тога свјестан, као пунољетан човјек 
који је ипак довољно информисан, био је ду-
жан и требао бити свјестан недопуштености 
свог понашања (потенцијална свијест). Ар-
гументација суда којом оправдава наведено 
дјело, афирмише кривичноправни стандард 
који није прихватљив у данашњем времену и 
друштву које је засновано на владавини права.

У данашње вријеме када су информације о 
сексуалном злостављању дјеце свакодневно 
присутне у различитим медијима, тешко је 
прихватити да постоје и тако изоловане зајед-
нице у којима код лица наведеног узраста не 
постоји свијест о недопуштености и штетности 
таквог понашања, те да се ради о поступцима 
који су супротни владајућим схватањима и 
који угрожавају признате друштвене вријед-
ности. Као што је већ наведено, у готово иден-
тичном случају из хрватске судске праксе, иако 
је оштећена дјевојчица старија од оштећене 
из овог предмета, а извршилац дјела млађи 
од извршиоца овог дјела, хрватски Врховни 
суд је одбио жалбене тврдње да је окривљени 
поступао у оправданој заблуди о забрањености 
кривичног дјела. Ако би се наведена аргумен-
тација Апелационог суда из Београда прихва-
тила као основана, а имајући у виду да још и 
данас на овим просторима постоје заједнице у 
којима владају слични обичаји, онда би се на 
исти начин у многим случајевима могли амне-
стирати насилници и оправдавати тешка кри-
вична дјела насиља у породици и породичној 
заједници. Тиме би се истовремено обичајима 
једне мале етничке заједнице могла правдати 
понашања која су инкриминсана као кривична 
дјела, а судске одлуке заснивати на обичајима 
који су у супротности са владајућим нормама 
и општеприхваћенм схватањима друштва. 

Најзад, у случају оптуженог због учињеног 
кривичног дјела утаје из члана 220. став 4. 
КЗ Републике Хрватске, оптужени је осуђен 
на казну затвора у трајању од осам мјесеци. 
Оптужени се жалио на пресуду истичући ар-
гуменат заблуде о противправности који је 
образложио чињеницом да „он нема знања 
о фидуцијарном власништву и мисли да са 
стварима које држи у посједу може распола-
гати као са својим стварима“. Врховни суд 
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је одбио овај приговор као неприхватљив са 
образложењем да „оптужени као економиста и 
власник твртке, сигурно зна о каквом правном 
послу се ради, а осим тога, такав његов статус, 
објективно указује да не постоје околности 
које искључују протуправност – а самим тиме, 
није ни повријеђена одредба члана 427. точ. 3. 
ЗКП-а, а нити је оптуженом повријеђено право 
на правично суђење, на коју повреду такођер 
указује подноситељ захтјева“ (Врховни суд 
Хрватске, III Кр 242/10-4). 

Као што се види овдје је суд посебно цијенио 
лична својства оптуженог која су од посебног 
значаја као критеријум за постојање правне 
заблуде, а који се у правној теорији и пракси 
сматра веома значајним за прихватање из-
вињавајуће правне заблуде. Ако је кривично 
дјело учињено у вези са обављањем професије 
којом се оптужени бави, примјена ових кри-
теријума је и строжа. То је универзални став 
који произилази из кривичноправне теорије 
уопште, посебно у Њемачкој и другим земља-
ма које су усвојиле нови модел института 
правне заблуде. Слична је аргументација и у 
сљедећа два случаја у којима је расправљано 
питање правне заблуде и који су наведени 
како стоји у образложењима судских одлука:

1. Страни држављанин који је у поступку при-
ватизације купио предузеће у Републици Ср-
бији не може се позивати на непознавање 
прописа којима је регулисана обавеза плаћања 
пореза и доприноса. Наиме, иако је окривље-
ни страни држављанин, он је по спроведеној 
приватизацији морао бити упознат са свим 
правима и обавезама предузећа д.о.о. „М“ и 
као директор истог да поступа по преузетим 
обавезама, што подразумева и исплату зараде 
запосленима и у вези истих плаћање пореза и 
доприноса, те се не може прихватити жалбени 
навод којим се доводи у питање поступање 
окривљеног због чињенице да је страни др-
жављанин и да не познаје закон (Апелациони 
суд у Крагујевцу, Кж1 253/2016). 

2. Првостепену пресуду којом је окривљени 
оглашен кривим за кривично дјело убијања 
и мучења животиња из члана 269. ст. 2. КЗ, 
другостепени суд је укинуо и предмет вратио 
истом суду на поновно одлучивање, при чему 
је навео да се окривљени у поступку бранио 

да се налазио у неотклоњивој правној заблу-
ди, јер није био свестан нити је био дужан и 
могао бити свестан забрањености предметног 
дела. Стога је првостепени суд имао обавезу да 
овакву одбрану окривљеног детаљно провери 
и да на поуздан начин утврди да ли је иста 
основана или неоснована. Иако се радило о 
таквом приговору којим је противправност 
као елеменат предметног кривичног дела до-
ведена у озбиљну сумњу, првостепени суд је 
такву одбрану окривљеног без икакве аргу-
ментације оценио неуверљивом и усмереном 
на избегавање кривичне одговорности. Тиме 
је првостепени суд очигледно занемарио лич-
ност и субјективна својства окривљеног и ње-
гове могућности да има свест о забрањености 
предметног кривичног дела, као и постојеће 
објективне околности које су пратиле њего-
во извршење. Ово посебно из разлога што 
се предметно кривично дело може изврши-
ти само са умишљајем као јединим обли-
ком кривице (Окружни суд у Суботици, Kж. 
458/2007). 
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Јанковић др Раденко1, Окружни јавни тужилац у 
Окружном јавном тужилаштву у Бањој Луци 

Реформа краткотрајне 
казне затвора

Резиме
Примјена краткотрајних казни лишења слободе једно је од најстаријих отворених 
питања које прати казне лишења слободе и један од најстаријих проблема кривичног 
права и пенологије. Већ стотину педесет година воде се жестоке расправе о потреби 
постојања ових казни у кривичном законодавству. Нови Кривични законик Репу-
блике Српске изричито је одредио да је краткотрајна казна затвора казна затвора 
до шест мјесеци. Он је потпуно реформисао ову казну прописујући да се примјењује 
само изузетно. Аутор у раду анализира ново рјешење покушавајући да одговори на 
питање да ли је оно у нашем законодавству оправдано. До новог законског рјешења 
у нашој пракси велики дио изречених казни затвора су биле управо краткотрајне 
казне затвора. Поставља се логично питање да ли су остале кривичне санкције и 
мјере у стању да на задовољавајући начин попуне прилично велику празнину која 
је настала практично елиминисањем ове казне.

Кључне ријечи: појам краткотрајне казне лишења слободе, оправданост постојања 
краткотрајне казне лишења слободе, супститути краткотрајној казни лишења слободе, 
Кривични законик Републике Српске.

Abstract
The appliance of short-term imprisonment penalties is one of the oldest open issues that 
accompanies imprisonment and one of the oldest problems of criminal law and penology. 
For one hundred and fifty years, there have been fierce debates about the need of these 
penalties in criminal law. The new Republic of Srpska’s Criminal Code explicitly stipulates 
that a short-term prison sentence is up to six months prison sentence. The new Criminal 
Code completely reformed this penalty by prescribing that it could be applied only 
exceptionally. The author analyzes the new solution in an attempt to answer the question 
of whether it is justified in our legislation. Until the new legal solution in our practice, a 
large part of the prison sentences imposed were short-term prison sentences. The logical 
question is whether other criminal sanctions and measures are able to satisfactorily fill the 
rather large gap created by the practically elimination of this penalty.

Key words: conception of short-term imprisonment, justification of short-term 
imprisonment’s existence, substitutes for short-term imprisonment, Criminal Code of the 
Republic of Srpska

1 Др Раденко Јанковић, окружни јавни тужилац у Окружном јавном тужилаштву у Бањој Луци, e-mail: radenko.
jankovic@pravosudje.ba.
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1. КРАТАК ИСТОРИЈАТ 
ПРОБЛЕМАТИКЕ КРАТКОТРАЈНИХ 
КАЗНИ ЛИШЕЊА СЛОБОДЕ

Иако су краткотрајне казне лишења слободе 
само један облик казни лишења слободе и 
имају све карактеристике које имају ове казне 
уопште у кривичноправној науци за њих по-
стоји посебно интересовање. Питање примјене 
краткотрајних казни лишења слободе једно је 
од најстаријих отворених питања које прати 
казну лишења слободе и један од најстаријих 
проблема из области казнене политике. Већ 
стотину педесет година воде се непрекидне 
расправе о овој проблематици. Од 1872. годи-
не, када је одржан први конгрес Међународног 
удружења за казне и њихово извршење, ова 
проблематика редовно је била у жижи интере-
совања многих међународних научних скупова 
нпр. на XII међународном конгресу за казне 
и њихово извршење одржаном 1950. године у 
Хагу, на II конгресу УН за спречавање злочи-
на и поступање са преступницима у Лондону 
1960. године.2

Ова проблематика била је честа и на многим 
националним скуповима нпр. на II конгресу 
Удружења правника Југославије одржаном 
1958. године у Загребу, на савјетовањима Ју-
гословенског удружења за кривично право и 
пенологију одржаним 1966. године у Охриду и 
1968. године у Будви на којима је истицано да 
краткотрајне казне затвора треба избјегавати 
кад год је то могуће. На савјетовању Југосло-
венског удружења за пенологију одржаном у 
Сремској Митровици 1968. године закључено 
је да су кратке казне затвора у Југославији још 
недовољно изучен проблем и да би у том прав-
цу требало наставити са истраживањима и 
свестраније и интензивније прићи рјешавању 
овог проблема.3 Југословенска теорија овом 
проблематиком почела се бавити почетком 
прошлог вијека. Још 1908. године Божидар 

Марковић је у Архиву за правне и друштвене 
науке објавио рад „Средства за замену крат-
котрајне казне лишења слободе“. Међутим, 
ни дуге и интензивне расправе нису дале оче-
киване резултате. Дискусије о краткотрајној 
казни лишења слободе ни дан данас нису 
завршене и још увијек су актуелне.4

За интерес за краткотрајне казне лишења 
слободе постоје два основна разлога. Прво, 
легислативне могућности за примјену ових 
казни веома су велике; и друго, пракса их вео-
ма често користи. Без обзира на жестоке кри-
тике којима су изложене већ стотину педесет 
година у већини држава није дошло до значај-
нијег опадања њихове примјене. Оне у већини 
држава партиципирају са великим постотком 
у односу на све изречене казне лишења сло-
боде. Слободно се може рећи да савремена 
криминална политика у борби против лакшег 
и средње криминала практично почива на 
овим казнама.5 Овакав закључак указује на 
очит несклад између ставова кривичноправне 
теорије и кривичних закона који допуштају 
њихову широку примјену. И поред жестоких 
критика теоретичара судови у већини држава 
настављају и даље да изричу краткотрајне каз-
не лишења слободе. С једне стране, они желе 
да тежина казне одговора тежини кривичног 
дјела, а с друге стране, немају много повјерења 
ни у друге казне.6

2. ПОЈАМ КРАТКОТРАЈНЕ КАЗНЕ 
ЛИШЕЊА СЛОБОДЕ

Питање која се казна лишења слободе сматра 
краткотрајном дуго је присутно у кривично-
правној теорији. О њему се расправљало, како 
у оквиру националних удружења, тако и на 
међународним конгресима за кривично право, 
пенологију и криминологију. Све те распра-
ве нису довеле до заузимања јединственог 

2 Детаљније Лазаревић. (1974). Краткотрајне казне затвора. Београд: Институт за криминолошка и социолошка 
истраживања, стр. 11-13; Видовић. (1981). Казна лишења слободе. Бањалука: Глас, стр. 154.

3 Детаљније о савјетовањима у бившој Југославији која су се бавили овом проблематиком видјети Видовић, стр. 
160.

4 Љ. Јовановић. (1995). Кривично право – општи део. Београд: Полицијска академија, стр. 357; Исти закључак 
налазимо и у пенолошкој литератури нпр. Милутиновић. (1977. Пенологија). Београд, стр. 146, закључује да ове 
казне још увијек представљају „слабу тачку“ савремене пенолошке теорије и праксе.

5 Видовић, стр. 159.
6 Ibidem, стр. 159.
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гледишта о овом питању. Још увијек немамо 
општеприхваћену дефиницију краткотрајне 
казне лишења слободе. 

За одређивање појма краткотрајне казне 
лишења слободе узимају се у обзир разли-
чити критеријуми нпр. легислативни, сврха 
кажњавања, временски, карактер установе у 
којој се казна извршава.7 По легислативном 
критеријуму појам краткотрајне казне ли-
шења слободе одређује се по неким њеним 
елементима који су предвиђени кривичним 
законом. Иако су ријетки, постоје кривични 
закони који имају одредбу која дефинише ову 
казну. Полазећи од сврхе кажњавања крат-
котрајном казном лишења слободе сматра 
се она казна која због своје краткоће не омо-
гућава остваривање сврхе кажњавања. Овом 
критеријуму се ставља примједба да ресоција-
лизација учиниоца кривичног дјела не може 
да буде једини и искључиви циљ кажњавања. 
Његово прихватање значило би да се потпуно 
негира могућност да се краткотрајном казном 
лишења слободе оствари било каква сврха 
кажњавања. Полазећи од извршења казне ли-
шења слободе поједини аутори краткотрајну 
казну лишења слободе дефинишу по једном 
чисто формалном критеријуму, карактеру и 
рангу установе у којој се она извршава, сма-
трајући да је то она казна која се извршава у 
локалним затворима без обзира на дужину 
њеног трајања. Најчешће се користи времен-
ски критеријум.8 По њему се краткотрајном 
казном лишења слободе сматра она која траје 
до одређеног времена. Најчешће се узима да 
је то казна лишења слободе до шест мјесеци, 
али постоје и схватања да су то казне које трају 
до девет мјесеци или до годину дана полазећи 
од тога да се ресоцијализација осуђеног може 
постићи тек послије таквог боравка у установи 
за извршење казне лишења слободе.9

3. КРАТКОТРАЈНЕ КАЗНЕ ЛИШЕЊА 
СЛОБОДЕ – PRO ET CONTRA

Иако су краткотрајне казне лишења слободе, 
као и казне лишења слободе уопште, врло 
брзо задобиле неподијељене симпатије судске 
праксе, на теоретском плану расположење 
према њима попримило је сасвим супротан 
карактер. Прве критике њима су упућене скоро 
истовремено кад су се оне почело масовније 
примјењивати. Оне су у почетку углавном 
критиковане због рђавих прилика у казненим 
заводима и неадекватног начина извршења. 
Представници позитивистичке школе нпр. 
Feri и Garofalo сматрали су их не само неефи-
касним и скупим, већ и штетним и неадек-
ватним криминално-политичким мјерама, 
називајући их „семинарима криминала“. И 
социолошка школа је била против њих. List 
је истицао да су оне не само бескорисне, већ 
и да наносе више штете правном поретку, 
него што би то била у стању да учини пот-
пуна некажњивост криваца. Он је сматрао 
да оне, нити поправљају злочинце, нити их 
застрашују. Затворе у којима су се извршавале 
називао је мјестом свих порока и зала. Распо-
ложење једног дијела кривичноправне теорије 
према њима ни данас није много боље.10

Приговори краткотрајним казнама лишења 
слободе бројни су и разноврсни. Укратко, нај-
чешће се наводе сљедећи приговори:11 1. Оне 
су неефикасне и неадекватне за постизање 
сврхе кажњавања; Њиховом примјеном не 
могу се остварити циљеви ни генералне, ни 
специјалне превенције. Оне, не само што не 
застрашују потенцијалне учиниоце кривичних 
дјела, већ слабе страх од затвора. Нарочито су 
некорисне за скитнице које се у затворима не 
осјећају кажњеним, већ ту налазе боље услове 

7 Детаљније Лазаревић, стр. 13-25. Ауторица закључује да се на основу само једног критеријума не може на адекватан 
начин одредити појам краткотрајне казне лишења слободе.

8 Видовић, стр. 156 и 157. наводи да доминира концепција базирана на временском критеријуму као основном и 
додаје да је на њему најједноставније дефинисати краткотрајну казну лишења слободе, с тим што истиче да би 
било погрешно инсистирати на његовој ексклузивности.

9 Врањ. (2009). Алтернативне мјере и санкције у кривичном законодавству и пракси у Босни и Херцеговини. 
Сарајево: Правни факултет, стр. 149, наводи да нпр. законодавства Француске, Шпаније, Италије, Израела, Кине 
сматрају краткотрајним казнама лишења слободе казне до једне године.

10 Видовић, стр. 165.
11 Детаљније Лазаревић, стр. 44-59; Дар. Радуловић. (2010). Краткотрајна казна затвора (pro et contra). Правна ријеч 

бр. 23/10, стр. 147-152.
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за живот од оних које имају на слободи. Суви-
ше су кратке да би се у току њиховог извршења 
могао спровести адекватан третман у циљу 
ресоцијализације, тако да се боравак у затвору 
своди на краткотрајну изолацију из друштва. 
Због краткоће времена није могуће спровести 
ни професионално образовање деликвената. 2. 
Оне производе читав низ штетних посљедица 
како за друштво, тако и за саме осуђенике; 
Осуђеници постају жртве окорјелих злочина-
ца, професионалних криминалаца и поврат-
ника. Затворска средина постаје „школа за 
криминалце“. Том штетном утицају нарочито 
су изложени примарни деликвенти, тако да 
оне саме постају узрок поврата. Осуђеник по 
изласку из затвора постаје социјално негатив-
но обиљежен, стигматизован, јер средина зна 
за његово затварање, чиме се нарушава његов 
углед у друштву. Таква казна доводи до пре-
кида породичних, социјалних и других веза, 
посебно радног односа угрожавајући егзистен-
цију осуђеникове породице, што све негативно 
утиче на морал и психу осуђеног. Њима је у 
ствари најтеже кажњена породица осуђеног 
која остаје без храниоца. Осуђеник након издр-
жане казне тешко проналази нови посао, тако 
да казна у ствари почиње дјеловати тек послије 
изласка из затвора 3. Нарочито су неадекватне 
према неким категоријама деликвената код 
којих по правилу производе негативне ефек-
те; То су у првом реду малољетници и млађа 
пунољетна лица због тога што се у том добу 
личност налази још увијек у фази развоја због 
чега је њихова отпорност на штетне утицаје 
затворске средине смањена. То се односи и 
на друштвено поремећене особе, социјално 
неадаптиране личности, алкохоличаре, по-
вратнике и сугестибилне деликвенте. 4. Оне 
су нехумане казнене мјере нарочито ако се 
изричу учиниоцима лакших кривичних дјела 
који су први пут дошли у сукоб са законом; 5. 
Оне су скупе и неекономичне санкције; Њихо-
во извршавање изискује знатна финансијска 
средства и оптерећује државни буџет. Због 
краткоће по правилу није могуће организовати 

неку производну дјелатност чијим приходима 
би се бар донекле компензирали финансијски 
издаци настали њиховим извршењем.

Присталице краткотрајних казни лишења 
слободе, чији је број значајан,12 сматрају да 
оне имају и неке добре стране што им је омо-
гућило да заузму важно мјесто у судској пракси 
многих држава. Оне полазе од становишта да 
су ове казне понекад неопходне, као што је 
неопходна и сама казна лишења слободе, иако 
је јасно да одузимање слободе учиниоцу кри-
вичног дјела и упућивање у казнену установу 
не представља савршен облик друштвене ре-
акције на криминал. Промјени расположења 
према овим казнама допринио је и XII међу-
народни конгрес за казне и њихово извршење 
одржан у Хагу 1950. године. Тада је први пут са 
једног значајног међународног скупа поручено 
да су ове казне у одређеним случајевима и 
оправдане, чиме су уз доста опреза и резерви 
први пут званично прихваћене. То је још јаче 
истакнуто на II конгресу УН за спречавање 
злочина и поступање са преступницима у 
Лондону 1960. године гдје су њихове приста-
лице однијеле значајну побједу. Закључено је 
да краткотрајна казна лишења слободе може 
бити штетна у многим случајевима, али да у 
неким правда захтјева управо њихову примје-
ну. Послије тог конгреса дошло је до испоља-
вања и позитивних ставова о овим казнама.13 

Укратко, најчешћи аргументи за краткотрајне 
казне лишења слободе су:14 1. Индивидуали-
зација кривичне санкције чији је значај у сав-
ременом кривичном праву неспоран захтјева 
постојање и ових казни; Модерни системи кри-
вичних санкција често су релативно сиромаш-
ни у погледу броја и врста казни. Реализација 
начела индивидуализације изискује постојање 
читавог низа кривичних санкција међу које, 
свакако, спадају и ове казне. Многи оправда-
но сумњају да би судска пракса била у стању 
да попуни другим казнама празнину која би 
настала елиминисањем ових казни из система 
кривичних санкција. Њиховим укидањем се 

12 Срзентић, Стајић и Лазаревић. (1988). Кривично право СФРЈ – општи део, тринаесто издање. Београд: Савремена 
администрација, стр. 347. наводе да наука кривичног права није јединствена у осуди кратких казни лишења 
слободе и да оне имају велики број присталица.

13 Видовић, стр. 169.
14 Детаљније Лазаревић, стр. 61-76; Дар. Радуловић, 2010, стр. 147.
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у великој мјери сужава могућност адекватне 
индивидуализације казне у сваком поједином 
случају. На тај начин би велики број деликве-
ната, на које би се ове казне могле ефикасно 
примијенити, био третиран другим неодго-
варајућим или мање ефикасним санкцијама. 
Кратке казне лишења слободе у данашњем 
казненом систему имају своје мјесто и улогу 
у сузбијању криминала. 2. Не стоји тврдња да 
оне немају никакво генерално и превентивно 
дејство; За већину грађана страх од затвора, 
макар и краткотрајног, представља и те какву 
брану против криминалног понашања. Казна 
затвора од само једног дана за многе учиниоце 
кривичних дјела може представљати тежак 
психолошки шок. 3. Оне могу бити нарочито 
дјелотворне према неким категоријама учи-
нилаца кривичних дјела; Код професионално 
оспособљених учинилаца кривичних дјела не 
постоји никаква потреба за стручним и профе-
сионалним образовањем. Осим тога, сматра се 
да су они и имуни на „криминалну инфекцију“. 
Оне могу бити дјелотворне и према возачима 
који у алкохолизираном стању учине кривич-
но дјело, деликвентима који избјегавају да 
подмире материјалне обавезе проистекле из 
криминалног понашања нпр. алиментацију. 
4. Структура криминала условљава постојање 
ових казни; Преовладавају лакша кривична 
дјела и њихово елиминисање може довести 
до веће примјене дужих казни затвора, а и 
осиромашује систем казни чији арсенал није 
баш јако богат. 5. Њихово постојање диктира-
но је ставом јавног мнијења; Јавно мнијење из 
разлога правичности тражи да се у одређеним 
случајевима реагује и овим казнама. Уколико 
се оне изоставе може се стећи утисак да се неки 
облици лаког и средњег криминала толеришу 
примјеном мјера на слободи. Задовољење 
принципа правичности могуће је само ако по-
стоји сразмјерност између кривичног дјела и 
казне, а по мишљењу јавности неки учиниоци 
кривичних дјела управо треба да буду кажње-

ни овом казном. Од става јавног мнијења 
доста зависи ауторитет судских одлука. 6. У 
односу на дуготрајне казне лишења слободе 
краткотрајне ипак представљају мање зло.

Када се анализирају аргументи противника 
и присталица краткотрајних казни лишења 
слободе на први поглед стиче се утисак да 
су и једни и други „прилично убједљиви“.15 С 
правом се може закључити да се већина при-
говора који се упућују краткотрајним казнама 
лишења слободе може упутити и казнама ли-
шења слободе дужег трајања код којих штетне 
посљедице могу бити и изразитије и теже.16 
Негативне посљедице краткотрајних казни 
лишења слободе су добрим дијелом истовре-
мено и негативне посљедице свих казни ли-
шења слободе.

4. ДА ЛИ СУ КРАТКОТРАЈНЕ КАЗНЕ 
ЛИШЕЊА СЛОБОДЕ НЕОПХОДНЕ И 
У КОМ ОБИМУ?

У посљедње вријеме у више међународних 
докумената апеловано је на државе да поја-
чају напоре у тражењу поузданих мјера које 
ће омогућити смањивање затворске попула-
ције.17 Овај захтјев није споран. Савремена 
казнена политика налази се у фази која би се 
могла означити као велико преиспитивање 
система кривичних санкција, тражења адек-
ватних замјена за казну затвора, посебно ону 
краћег трајања.18 То посебно вриједи за Босну 
и Херцеговину као једну од држава којој тек 
предстоје путеви реформи у правцу усавр-
шавања постојећих и увођења нових видова 
алтернативног санкционисања.19

У проблематици краткотрајних казни лишења 
слободе основно питање је оно којим ће кри-
вичним санкцијама или мјерама оне бити 
замијењене. При том је важно да се не оде 
тако далеко да казна изгуби карактеристике 
друштвене осуде и могућност да истински дје-

15 Видовић, стр. 173.
16 Ibidem, стр. 170.
17 Детаљније Марковић. (2004). Актуелни проблеми у примјени алтернативних санкција. У зборнику Актуелна 

питања примјене кривичног законодавства у Босни и Херцеговини. Неум, стр. 1-2.
18 Бабић. (2015). Откуп изречене казне затвора. Правна ријеч бр. 44/15, стр. 219.
19 Врањ, стр. 155, истиче да се о посебно богатом искуству БиХ у том погледу не може говорити и да је шира палета 

избора кривичних санкција обиљежје будућег правца развоја система кривичних санкција.
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лује у смислу генералне и специјалне превен-
ције, да због карактера тих сурогата учинилац 
то не схвати озбиљно и да јавност то не доживи 
као неодговарајућу друштвену реакцију. Због 
тога је неопходно критичко испитивање ових 
казни, али и опрез у примјени нових алтерна-
тива.20 Суду се мора оставити довољно широк 
простор да може у сваком конкретном случају 
извршити избор адекватне санкције.21

Кад се ради о идеји замјене краткотрајних 
казни лишења слободе другим алтернатива-
ма основно питање је да ли су те алтернативе 
адекватна замјена и право рјешење за учи-
ниоце кривичних дјела.22 Иако постоје идеје 
да краткотрајне казне лишења слободе треба 
потпуно елиминисати из система кривичних 
санкција,23 преовладава схватање да то ипак 
није реално.24 Оне егзистирају у модерним 
кривичним законодавствима управо због тога 
што нису пронађене кривичне санкције или 
мјере које би их у свим случајевима могле 
успјешно замијенити. Њихова неопходност 
произлази из потреба криминалне политике. 
Краткотрајне казне лишења слободе у одређе-
ним случајевима представљају најефикаснију 
криминално политичку мјеру. Остваривање 
принципа сразмјерности приликом избора 
и одмјеравања казне захтјева постојање и 
примјену ових казни.25 Тежиште у рјешавању 
овог проблема треба да лежи на научним 

истраживањима која треба да идентификују 
категорије деликвената за које су ове казне 
најпогоднија мјера, као и оне код којих је она 
контраиндукована.26 Преовладава схватање, 
нарочито међу практичарима, да ове казне, 
без обзира на своје мане, имају мјесто у казне-
ним системима савремених држава. Одређене 
слабости које несумњиво испољавају треба 
превазилазити, с једне стране, кроз рефор-
му начина извршења, а с друге стране, кроз 
смањивање обима њихове примјене, односно 
замјеном другим кривичним санкцијама.

За давање исправног одговора на питање да 
ли су краткотрајне казне лишења слободе 
у савременим кривичним законодавствима 
неопходне значајно је утврдити обим њихове 
примјене у пракси. Иако је евидентно да се он 
временом смањивао оне су још увијек веома 
заступљене у пракси. Лазаревић наводи да су 
у бившој Југославији у периоду од 1961. до 
1970. године казне затвора до шест мјесеци 
партиципирале у изреченим казнама лишења 
слободе у око 80% случајева. Слична ситуа-
ција је била и у већини других држава.27 Неки 
подаци говоре да се стање по том питању ни 
дан данас није битније измијенило.28 Нпр. у 
Федерацији БиХ у периоду од 2003. до 2011. 
године изречене казне затвора до шест мје-
сеци представљале су 74,65% свих изречених 
казни затвора, а до једне године чак 93,57%.29 

20 Бачић. (1978). Кривично право – опћи дио. Загреб: Информатор, стр. 416.
21 Стојановић. (2012). Казнена политика: раскол између закона и његове примене. У зборнику Казнена политика 

(раскол између закона и његове примјене). Источно Сарајево: Министарство правде РС и др, стр.13. 
22 Деренчиновић, Драгичевић-Пртењача и Грацин. (2019). Алтернативе казни одузимања слободе, стр. 24. Доступно 

на transerim.pravo.unizig.hr/wp-content/uploads/2019/01/14.
23 Вешовић. (1987). О алтернативним кривичним санкцијама или потицај на размишљање о систему кривичних 

санкција у југословенском кривичном праву. Годишњак Правног факултета у Сарајеву бр. XXXV, стр. 187. 
наводи да је Алтернативни приједлог КЗ СР Њемачке (Alterhatventwurf eines Strafgesetzbuch) предвиђао потпуну 
елиминацију казне затвора до шест мјесеци. 

24 Видовић, стр. 173, сматра да је њихово потпуно елиминисање неприхватљиво; Бачић и сарадници. (1988). 
Коментар Кривичног закона СФР Југославије. Београд: Савремена администрација, стр. 183. наводе да се казне 
затвора у краћем трајању не могу елиминисати ни у законодавству ни у пракси, јер и оне могу представљати 
веома успјешну кривичноправну мјеру према неким категоријама учинилаца кривичних дјела; Чејовић. (2002). 
Кривично право – општи део. Београд: Службени лист, стр. 444. истиче да има таквих учинилаца кривичних дјела 
за које се кратке казне затвора показују као веома ефикасне, те да са гледишта принципа индивидуализације оне 
имају своје оправдање.

25 Стојановић. (2002). Кривично право – општи део. Београд: Службени гласник, стр. 297.
26 Видовић, стр. 179.
27 Лазаревић, стр. 32. Ауторица на стр. 29. наводи да је радна група консултативне комисије УН на састанку у 

Стразбуру констатовала да казне лишења слободе до шест мјесеци педесетих година прошлог вијека представљају 
просјечно 75% свих изречених казни лишења слободе.

28 Чејовић, стр. 444. наводи да у свијету више од 2/3 казни лишења слободе представљају кратке.
29 Сијерчић-Чолић. (2013). Кућни затвор с електронским надзором у Федерацији Босне и Херцеговине. Правна 

ријеч бр. 37/13, стр. 260. Ауторица у краткотрајне казне затвора убраја и оне до једне године.
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И обим примјене на посредан начин указује да 
су ове казне и даље неопходне у савременом 
кривичном законодавству.

Пошто је још увијек нереално очекивати да ће 
краткотрајне казне лишења слободе бити пот-
пуно елиминисане из система кривичних санк-
ција преовладава схватање да их је неопходно 
ограничити. Ограничавање се може постићи 
на два начина: Прво, подизањем општег закон-
ског минимума казне лишења слободе чиме би 
се онемогућило изрицање претјерано кратких 
казни; Друго, увођењем нових кривичних санк-
ција и мјера поступања на слободи које ће их 
замијенити. Тенденцију подизања општег за-
конског минимума казни лишења слободе јас-
но уочавамо и у нашем законодавству. По § 39. 
Кривичног законика Краљевине Југославије из 
1929. године строги затвор и затвор нису могли 
бити краћи од седам дана,30 по чл. 30. КЗ ФНР 
Југославије из 1951. године општи минимум 
казне затвора био је три дана,31 по чл. 38. ст. 1. 
КЗ СФР Југославије петнаест дана,32 по чл. 36. 
ст. 1. КЗ РС из 2000. године тридесет дана,33 а 
исти општи минимум је био и по чл. 32. КЗ РС 
из 2003. године.34 Исту тенденцију уочавамо 
и у већини савремених кривичних законодав-
става. Иако је у већини законодавстава општи 
минимум казни лишења слободе тридесет дана 
још увијек постоје и она у којима је он знатно 
мањи.35 Питање подизања општег минимума 
казни лишења слободе није баш тако једностав-
но ријешити. Због тога поједини аутори истичу 
да се не може ићи у правцу потпуног укидања 
казне затвора испод одређене границе трајања, 
јер та идеја води ка исувише оштром подвајању 
тешког и средњег криминала.36

Поједини аутори, не спорећи да су алтерна-
тивне санкције добро средство за замјену крат-
котрајних казни лишења слободе, истичу и 
проблем видљив посебно у нашем законодав-
ству по коме њиховом увођењу није претходила 
јасно изражена стварна намјера законодавца 
да их спроведе у живот, а не да их само фор-
мално уведе у кривично законодавство ради 
задовољавања међународних обавеза, а потом 
због неприпремљености јавности и капацитета 
потребних за њихову имплементацију остави 
да буду мртво слово на папиру.37 Један од 
приговора који се стављају алтернативним 
санкцијама и мјерама јесте њихова неефикас-
ност у процесу заштите друштва од криминала 
који произлази и због тога, што се од самог 
њиховог увођења у кривична законодавства 
од њих превише очекивало. Пред њих су по-
стављени нереални захтјеви, а да претходно 
нису обезбијеђени организационо технички и 
други услови за њихову ефикасну примјену.38

Треба истаћи да се у посљедње вријеме јављају 
и аутори који истичу да критике краткотрајним 
казнама лишења слободе слабе и да се јављају 
неки нови аргументи који њима иду у прилог. 
Они сматрају да је промјена става према овим 
казнама посљедица реалнијег сагледавања 
домета ресоцијализације јер је раније основни 
приговор био тај да се она не може постићи у 
кратком периоду. Они закључују да је кратко 
трајање ових казни предност, а не мана и да 
остваривање принципа сразмјерности захтјева 
и овакве казне за које, свакако, и даље има 
мјеста у систему кривичних санкција. Сазнање 
да често дуготрајне казне лишења слободе, 
умјесто ресоцијализацији воде даљој десоција-

30 Весел и Тимошкин. (1935). Кривични законик Краљевине Југославије и 343 решења свих апелационих судова и 
свих оделења Касационог суда год. 1930-1935, стр. 43.

31 Кривични законик ФНР Југославије („Службени лист ФНР Југославије“, број 13/51).
32 Кривични закон СФР Југославије („Службени лист СФР Југославије“, број 44/76).
33 Кривични законик Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 22/00).
34 Кривични закон Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 

73/10, 17/12 и 67/13).
35 Врањ, стр. 150, наводи да је нпр. општи минимум ове казне у Пољској седам дана, у Грчкој десет дана, у Италији 

пет дана; Општи минимум ове казне од три дана предвиђа и § 40. КЗ Швајцарске; Бабић и Марковић. (2008). 
Кривично право – општи дио. Бањалука: Правни факултет, стр. 383, наводе да је у највећем броју кривичних 
законодавстава прихваћена минимална граница од тридесет дана 

36 Вешовић, стр. 188.
37 Икановић. (2015). Алтернативне санкције у раскораку између нормативног и стварног. Годишњак Факултета 

правних наука „Apeiron“ бр. 5/15, стр. 135. и 136.
38 Дар. Радуловић. (2011). Алтернативне кривичне санкције у свјетлу међународних докумената, оправданост и 

критика. Правна ријеч бр. 29/11, стр. 425. и 426.
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лизацији осуђеног лица, знатно умањују значај 
и тежину приговора који се упућују краткотрај-
ним казнама лишења слободе.39

Као супститути краткотрајних казни лишења 
слободе у литератури се наводи више разли-
читих кривичних санкција и мјера. Замјена 
краткотрајне казне лишења слободе условном 
осудом је традиционално рјешење које већ 
дуго егзстира у кривичноправној науци, али 
и у пракси. За одређивање мјеста и улоге ус-
ловне осуде у систему кривичних санкција од 
есенцијалне важности је и то у којој мјери и 
да ли уопште одређени законодавац предвиђа 
могућност изрицања краткотрајне казне за-
твора.40 И замјена краткотрајне казне лишења 
слободе новчаном казном је традиционално 
рјешење које дуго егзистира и у пракси и у 
теорији.41 У многим законодавствима данас је 
нарочито уочљиво потискивање казне затво-
ра новчаном казном која се у новије вријеме 
у неким земљама нпр. у Јапану, Њемачкој, 
Аустрији примјењује у преко 80% случајева.42 
И рад за опште добро на слободи, скоро сви 
аутори који су се бавили овом проблематиком, 
наводе као једну од алтернатива краткотрајној 
казни лишења слободе.43 И замјена изречене 
затворске казне новчаном казном спомиње се 
као један од модалитета замјене краткотрајне 
казне лишења слободе.44 Она није непозната у 
упоредном праву, па је нпр. познаје шпанско 
законодавство.45 Као замјена краткотрајне 
казне лишења слободе у посљедње вријеме 
јавља се и тзв. кућни затвор. Поједини аутори 
истичу да је то веома погодна замјена за казну 

затвора.46 У литератури се још као алтернативе 
краткотрајним казнама лишења слободе спо-
мињу судска опомена,47 мјера полуслободе или 
дјелимично извршење казне затвора, условни 
отпуст. На крају се као једна од алтернатива 
краткотрајној казни лишења слободе појавила 
и „установа изузетности“ ових казни. 

Све кривичне санкције и мјере које служе 
као супститути краткотрајној казни лишења 
слободе можемо подијелити у двије групе: а) 
кривичне санкције које се изричу умјесто крат-
котрајне казне лишења слободе гдје би нпр. 
спадало изрицање новчане казне умјесто крат-
котрајне казне зетвора примјеном института 
„изузетности краткотрајне казне затвора“; и б) 
кривичне санкције и мјере којима се замјењује 
већ изречена краткотрајна казна затвора гдје 
би спадао нпр. откуп изречене краткотрајне 
казне затвора.

Можемо закључити да мишљења о краткотрај-
ној казни лишења слободе, као и кад је ријеч 
о било ком, мање или више спорном кривич-
ноправном инстититу, иду из крајности у крај-
ност. Постоје они који у овој казни и данас, па 
и убудуће, виде неизоставно средство у борби 
против криминала, али и они који тој казни 
негирају било какву вриједност сматрајући да 
је треба потпуно елиминисати из судске прак-
се.48 Преовладава схватање да се не поставља 
питање да ли краткотрајна казна лишења 
слободе и даље треба да постоји у савременом 
систему кривичних санкција, већ само питање 
обима и правилности њене примјене.49 Оно је 
потпуно прихватљиво.

39 Стојановић. (2009). Коментар Кривичног законика. Београд: Службени гласник, стр. 187.
40 Вешовић, стр. 187.
41 Бабић, стр. 219. условну осуду и новчану казну означава „провјереним“ алтернативама казни лишења слободе.
42 Бабић и Марковић, стр. 383.
43 То истичу нпр. Икановић. (2003). Замјена изречене казне затвора новчаном казном и радом за опште добро на 

слободи у Кривичном законику Републике Српске. Гласник правде бр. 10-11/03, стр. 209; Марковић, стр. 3; Бабић, 
стр. 219; Killias. (2011). Korektur einer verunglückten Gesetzgebung: Zur erneuten Revision des AT-StGB. ZSR 2011 I, 
стр. 633. наводи да рад за опште добро као замјена за краткотрајну казну затвора у Швајцарској није испунио 
очекивања и да није постао значајнија мјера.

44 То истичу нпр. Икановић, 2003, стр. 209; Марковић, стр. 3.
45 Посљедња измјена Código Penal из 2010. године, наведено по Цвитановић и Главић. (2011). Први поглед на увјетну 

осуду у новом Казненом закону. Хрватски љетопис за казнено право и праксу бр. 2/11, стр. 763.
46 Букарица. (2018). Казна затвора у упоредном законодавству и у Босни и Херцеговини. Право и правда бр. 1/18, 

стр. 365. О модалитетима кућног затвора у појединим државама детаљније стр. 365-368.
47 Њу нпр. спомињу Бачић, стр. 418; Врањ, стр. 153.
48 Дар. Радуловић, 2010, стр. 140.
49 Ibidem, стр. 155. Аутор на стр. 147. закључује да „сигурно још не постоји толико јак разлог који би довео да потпуног 

укидања краткотрајне казне лишења слободе.
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5. КРАТАК ОСВРТ НА КРАТКОТРАЈНЕ 
КАЗНЕ ЛИШЕЊА СЛОБОДЕ У 
УПОРЕДНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ

Осим у хрватском, у свим осталим законо-
давствима држава насталих распадом бивше 
СФР Југославије општи минимум казне за-
твора је тридесет, односно мјесец, дана.50 То 
се односи и на остале кривичне законе који 
се примјењују у БиХ.51 У свим овим законо-
давствима, осим хрватског, није предвиђена 
изузетна примјена краткотрајне казне затвора. 
Није спорно да у Европи постоје различита 
мишљења о краткротрајној казни лишења сло-
боде.52 И поред тога, велика већина европских 
законодавстава и даље прихвата краткоттрајну 
казну лишења слободе.

Очито је да је узор за реформу краткотрајне 
казне затвора у нашем законодавству било 
хрватско законодавство, због чега је потребно 
осврнути се на рјешења из Казненог закона 
Хрватске.53 По чл. 44. ст. 1. Казненог закона 
Хрватске казна затвора не може бити краћа 
од три мјесеца. По чл. 45. ст. 1. чији наслов 
гласи „Изнимност краткотрајне казне затвора“ 
казну затвора у трајању до шест мјесеци суд 
може изрећи само ако се може очекивати да 
се новчана казна или рад за опште добро неће 

моћи извршити или ако се новчаном казном, 
радом за опште добро или условном осудом 
не би могла постићи сврха кажњавања. Ова 
одредба се по ст. 2. истог члана не односи на 
казну затвора као замјену за неплаћену нов-
чану казну, за неизвршен рад за опште добро 
или за опозвану условну осуду. 

Циљ реформе казне затвора у хрватском за-
конодавству био је ограничавање могућности 
изрицања краткотрајних затворских казни 
и подстицај већој примјени алтернативних 
санкција због тога што је Хрватска у више 
наврата била упозорена на пренатрпаност 
затворског система од стране Европског од-
бора за превенцију од мучења и нечовјечног 
поступања или казне.54 Овим рјешењем крат-
котрајна затворска казна постала је „изним-
ка“.55 У случају њеног изрицања она се мора 
посебно образложити ваљаним разлозима.56 
Поред тога, проширени су каталог и могућ-
ност изрицања алтернативних санкција, рада 
за опште добро и условне осуде.57 Рјешење о 
краткотрајној казни затвора у хрватско зако-
нодавство уведено је по узору на швајцарско, 
њемачко и аустријско.58 Сматра се да је рад за 
опште добро једна од најбољих алтернатива 
казни затвора, мада у хрватској пракси још 
увијек није довољно дошао до изражаја.59 Кад 

50 Чл. 45. Кривичног законика Србије („Службени гласник Републике Србије“, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 11/09, 
121/12, 104/13, 108/14, 94/16 и 35/19), чл. 36. Кривичног законика Црне Горе („Службени лист Црне Горе“, бр. 
70/03, 13/04, 47/06, 40/08, 25/10, 73/10, 32/11, 64/11, 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15, 44/17, 49/18 и 3/20), чл. 35. 
Кривичен законик Македоније („Службен весник на Република Македонија“, бр. 37/96, 80/99, 4/02, 43/03, 19/04, 
81/05, 60/06, 73/06, 87/07, 7/07, 139/08, 114/09, 44/11, 51/11, 135/11, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 115/14, 132/14, 
160/14, 199/15, 196/14, 226/15 и 97/17), чл. 46. Казенског законика Словеније (“Урадни лист Републике Словеније“, 
бр. 50/12, 54/15, 6/16, 38/16, 27/17 и 23/20).

51 Чл. 42. Кривичног закона 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, 8/10, 47/14, 22/15, 40/15 и 35/18), чл. 43. Кривичног закона Федерације Босне и 
Херцеговине („Службене новине Ф БиХ“, бр. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16 и 
75/17) и чл. 43. Кривичног закона Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Б Д БиХ“, бр. 33/13, 
26/16, 13/17 и 50/18).

52 Flügge. (2003). Freiheitsstrafe und Gefängnis-system in Deutschland. Juridica International VIII/2003, стр. 44.
53 Казнени закон Хрватске („Народне новине Републике Хрватске“, бр. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 и 

126/19).
54 Влада Републике Хрватске. (2011). Приједлог казненог закона, стр. 4.
55 Ibidem, стр. 5; Бубаловић. (2012). Казненоправне санкције у новом казненом закону Републике Хрватске. У 

зборнику Казнена политика (раскол између закона и његове примјене). Источно Сарајево: Министарство правде 
РС и др, стр. 143. сматра да је овим рјешењем краткотрајна казна затвора сведена на „минимум“.

56 Влада Републике Хрватске, стр. 5; Турковић и Маршалевски. (2012). Реформа сустава казни у новом казненом 
закону. Хрватски љетопис за казнено право и праксу бр. 2/12, стр. 813. наводе да ће суд кад изрекне казну затвора 
краћу од шест мјесеци морати додатно да образложи због чега се није одлучио за новчану казну, рад за опште 
добро или условну осуду; Бубаловић, стр. 143, то истиче за аустријско законодавство.

57 Влада Републике Хрватске, стр. 5.
58 Турковић и Маршалевски, стр. 813.
59 Ibidem, стр. 805. наводе да је број изречених замјена казне радом за опште добро у порасту па је нпр. 1998. године 

изречен само у пет случајева, а у 2011. години у 847 случаја.
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изрекне безусловну казну затвора до шест 
мјесеци суд је по правилу мора замијенити 
радом за опште добро.60 

Ово рјешење представља комбинацију под-
ручја извршног права по узору на швајцарско 
(очекивање да се новчана казна и рад за опште 
добро неће моћи извршити) и материјалног 
права по узору на њемачко (процјена да се 
незатворским мјерама може постићи сврха 
кажњавања).61 Сматра се да његова интенција 
није да се у случајевима у којима се раније из-
рицала краткотрајна безусловна казна затвора 
изриче условна осуда, већ чешће изрицање 
новчане казне и рада за опште добро.62 Кад је 
ријеч о примјени санкција које треба да буду 
алтернатива краткотрајној затворској казни 
у Хрватској у периоду од 2011. до 2016. годи-
не изречено је 75,3% условних осуда, 2,85% 
новчаних казни и 6,6% рада за опште добро.63

Слична рјешења у погледу краткотрајне казне 
лишења слободе налазимо још у аустријском, 
њемачком и швајцарском законодавству. По § 
37. КЗ Аустрије (Strafgesetzbuch) краткотрајном 
казном затвора сматра се казна затвора до го-
дину дана, за разлику од ранијег рјешења по 
коме је то била казна затвора до шест мјесеци.64 
Као замјена за краткотрајну казну затвора 
предвиђена је искључиво новчана казна најви-
ше до 720 дневних износа. Изрицање новчане 
казне умјесто краткотрајне казне затвора мо-
гуће је за кривична дјела за која је прописана 
казна затвора до десет година у случају када 
изрицање казне затвора није неопходно да 
би се учиниоцу онемогућило даље вршење 
кривичних дјела. Кад се ради о кривичним 
дјелима за која је прописана казна затвора 
преко пет година потребно је и да је изрицање 
новчане казне довољно за спречавање вршења 
кривичних дјела од других учинилаца.

Наслов § 47. КЗ Њемачке (Strafgesetzbuch) ис-
тиче „изузетност“ изрицања краткотрајне каз-

не затвора која је по тој одредби она до шест 
мјесеци. Њу суд може изрећи само ако посебне 
околности дјела или учиниоца показују да 
је ради утицаја на учиниоца и ради заштите 
правног поретка неопходно изрећи ову казну. 
Умјесто казне затвора до шест мјесеци суд 
може изрећи новчану казну и за кривична дје-
ла за која она није прописана. Овом одредбом 
је одређено да при овој замјени казни затвора 
од једног мјесеца одговора новчана казна од 
тридесет дневних износа.65 

§ 41. КЗ Швајцарске (Strafgesetzbuch) пропи-
сује услове под којима се може изрећи казна 
затвора умјесто новчане казне. Казна затвора 
се може изрећи само онда ако је она неопходна 
да се учинилац кривичног дјела спријечи у 
даљем вршењу кривичних дјела, ако је вјеро-
ватно да се новчана казна не може извршити 
и ако је у конкретном случају изрицање казне 
затвора оправдано.

6. ЗАМЈЕНА ИЗРЕЧЕНЕ КАЗНЕ 
ЗАТВОРА НОВЧАНОМ КАЗНОМ

Нови Кривични законик Републике Српске 
(у даљем тексту КЗ РС) прихватио је институт 
изузетности изрицања краткотрајне казне 
затвора, али је истовремено одбацио једну 
другу алтернативу краткотрајној казни за-
твора која је раније постојала. Он више не 
предвиђа замјену изречене казне затвора до 
шест мјесеци новчаном казном тзв. откуп каз-
не или „куповање слободе“. Дакле, институт 
откупа изречене краткотрајне казне затвора 
замијењен је институтом изузетног изрицања 
краткотрајне казне затвора. Ова чињеница 
намеће потребу за кратак осврт на ранији 
институт замјене изречене казне затвора нов-
чаном казном. 

Замјена изречене казне затвора први пут је 
у наше законодавство уведена Кривичним 

60 Ibidem, стр. 807.
61 Цвитановић и Главић, стр. 759.
62 Ibidem, стр. 759. Аутори на стр. 763. додају и да се у Образложењу Казненог закона наводи да ограничавање 

условне осуде на изречену казну затвора до једне године „потиче на замјену казне затвора радом за опште добро 
или новчаном казном“.

63 Деренчиновић, Драгичевић-Пртењача и Грацин, стр. 11-18.
64 Превод § 37. онако како је раније гласио видјети код Вешовић, стр. 187.
65 По КЗ Њемачке новчана казна се изриче у распону од пет до три стотине шездесет дневних износа.
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закоником РС из 2000. године када је чл. 36. 
ст. 3. прописано да суд може изречену казну 
затвора која не прелази три мјесеца на захтјев 
осуђеног замијенити новчаном казном сходно 
одредбама чл. 37. ст. 3. и 4. (дан затвора једнак 
50,00 КМ), а изузетно и радом за опште добро 
на слободи. То рјешење је чл. 33. ст. 2. преу-
зео и КЗ РС из 2003. године, с тим што више 
није предвиђао да се изречена казна затвора 
замјењује и радом за опште добро на слободи. 
Новелом КЗ РС из 2003. године из 2010. годи-
не предвиђено је да се изречена казна затвора 
која не прелази шест мјесеци може на захтјев 
осуђеног замијенити новчаном казном сходно 
одредбама чл. 36. ст. 2. и 3. (дан затвора једнак 
је 100,00 КМ). То рјешење је задржано све до 
новог КЗ РС из 2017. године. Треба истаћи да 
остали кривични закони који се примјењују у 
БиХ још увијек имају институт замјене изре-
чене казне затвора новчаном казном, с тим, 
што за разлику од КЗ РС из 2003. године, они 
омогућавају замјену изречене казне затвора до 
једне године изричито прописујући да се тад 
новчана казна плаћа у једнократном износу у 
року од 30 дана при чему се дан изречене каз-
не затвора изједначава са 100,00 КМ новчане 
казне (чл. 42а КЗ БиХ, чл. 43а КЗ Ф БиХ и чл. 
43а КЗ Б Д БиХ).

Увођење замјене изречене казне затвора 
новчаном казном у наше законодавство по-
здрављено је као добра идеја. Икановић је ис-
тицао да је то вишеструко корисно за друштво 
јер смањује трошкове извршења краткотрај-
них затворских казни, на учиниоце има че-
сто и већи утицај него кратко задржавање 
у затвору, поготово ако се ради о млађим 
лицима која су тамо изложена утицају за-
творске популације.66 Међутим, истовремено 
су се јавиле и примједбе начину на који је та 
замјена законом регулисана. Истицало се да 
је намјера законодавца била добра и да је то у 
основи добро и корисно рјешење, али је одред-
ба недоречена и супротна другим рјешењима 
у КЗ РС, да законско рјешење изазива дилеме 

и потешкоће у практичној примјени, те да 
критике иду за тим да се постојеће рјешење 
доради, побољша и да се отклоне нејасноће.67 
Посебно се приговарало могућности замјене 
изречене казне затвора радом за опште добро 
на слободи. Истицало се да у то вријеме КЗ РС 
рад за опште добро на слободи није предвиђао 
у систему кривичних санкција и да је замјена 
изречене казне затвора овом мјером рушила 
начело законитости. Приговорало се и замјени 
изречене казне затвора новчаном казном због 
тога што нису били прописани услови којима 
би се суд руководио при одлуци да ли ће је до-
зволити. Сматрало се да би прописивање тих 
услова допринјело већој правној сигурности, 
једнакости и у крајњој линији законитисти.68 
Приговарало се и да таква одредба судовима 
даје могућност прешироког тумачења и да 
они практично у свим случајевима у којима 
је такав захтјев постављен њему удовољавају. 
Предлагало се да се одредба допуни тако што 
би се прописало које све околности суд цијени 
приликом доношења одлуке да ли ће захтјев 
усвојити, као и да се омогући замјена изречене 
казне затвора до шест мјесеци, да се пропи-
ше до кад осуђени захтјев може поднијети и 
колико пута како би се избјегле могуће злоу-
потребе.69 

С друге стране, институт замјене изречене каз-
не затвора новчаном казном поједини аутори 
су жестоко критиковали. Бабић је истицао 
да је наш законодавац, умјесто да прихвати 
провјерена рјешења и моделе, прихватио овај 
институт као најједноставније рјешење које не 
захтјева било какво ангажовање надлежних 
власти, а истовремено доноси приходе, али 
који посве занемарује циљеве и сврху по-
стојања кривичног права. Он је истицао да је 
тешко наћи одредбу материјалног кривичног 
права која је изазвала такве проблеме у њеној 
практичној примјени, закључујући „ни мање 
одредбе ни већих проблема“.70 Бабић је закљу-
чујући да је рјешење о замјени изречене казне 
затвора до шест мјесеци новчаном казном изу-

66 Икановић, 2003, стр. 205.
67 Ibidem, стр. 205. и 209.
68 Ibidem, детаљније видјети стр. 206.
69 Ibidem, детаљније видјети стр. 207. и 208.
70 Бабић, стр. 222.
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зетно проблематично предлагао да се озбиљно 
размисли о његовом напуштању сматрајући 
да би било добро да законодавац размисли о 
приватању рјешења из неких законодавстава о 
изузетној примјени казне затвора до шест мје-
сеци чиме би се отклонили многи проблеми.71 
Он је ову идеју као предсједник Радне групе за 
израду новог КЗ РС и остварио. Треба истаћи 
да су се многи, поготово практичари, снажно 
опирали идеји за напуштање института замје-
не изречене казне затвора новчаном казном.72

Као спорно код замјене изречене казне затво-
ра до шест мјесеци новчаном казном постави-
ло се и питање правне природе такве новчане 
казне. По једном схватању ту се радило о осуди 
на потпуно нову казну.73 Присталице овог схва-
тања сматрале су да старе казне, казне затвора, 
више нема јер је она замjеном нестала. Због 
тога су сматрали да се у казненој евиденције 
треба евидентирати новчана казна, а не казна 
затвора. Они су сматрали да се то односи и на 
институте застарјелости извршења казне и 
правне посљедице осуде.74 По другом схватању 
овдје се није радило о новој казни, већ о замје-
ни казне затвора новчаном казном у фази 
извршења, односно само о посебном начину 
или моделу извршења већ изречене казне. 
Ту се није радило ни о каквом новом суђењу 
које је већ завршено. Та замјена се вршила без 
одржавања рочишта на сличан начин као што 
се замјењује неплаћена новчана казна казном 
затвора.75 По овом схватању становиште по 

коме се у казнену евиденцију у овом случају 
уводи новчана казна није прихватљиво и не 
одговара природи ове кривичноправне си-
туације.76 Ово друго становиште је исправно.

У нашој пракси као спорно јавило се и питање 
који закон треба примјенити ако од момента 
осуде до одлучивања о захтјеву за замјену 
дође до промјене кривичног закона. Поједини 
аутори су исправно истицали да би требало 
поштовати принцип забране ретроактивности 
и замјену вршити по закону који је важио у 
вријеме извршења кривичног дјела, односно 
прецизније који је примјењен приликом из-
рицања казне затвора. Нови закон се не би 
могао примјенити ни у случају да је блажи за 
осуђеног.77 У нашој пракси о овом питању, али 
не само о њему, налазимо потпуно различите 
одлуке, па и истих судова, што никако није 
добро јер доводи у питање правну сигурност 
без које нема квалитетног правосуђа. Постоје 
одлуке у којима је заузето становиште по коме 
се у тој ситуацији након правоснажности пре-
суде увијек примјењује нови закон, па је нпр. 
неким од тих одлука одбијен захтјев за замјену 
изречене казне затвора до шест мјесеци због 
тога што нови КЗ РС који је у међувремену сту-
пио на снагу ту замјену више није предвиђао.78 
У неким одлукама заузето је схватање да се 
тад примјењује кривични закон који је ва-
жио у вријеме извршења кривичног дјела.79 
Поред тога, наилазимо и на становиште да се 
у овој ситуацији примјењује нови кривични 

71 Ibidem, стр. 228.
72 Нпр. у Примједбама Окружног јавног тужилаштва у Бањој Луци Луци на Нацрт Кривичног законика Републике 

Српске бр. А-16/17 од 12. јануара 2017. године то је жестоко критиковано са тезом да је изразито штетно за Буџет.
73 Ово схватање заступао је нпр. Икановић. (2013). Замјена изречене казне затвора новчаном казном у кривичном 

законодавству у Босни и Херцеговини. Правна ријеч бр. 37/13, стр. 307. гдје се може видјети детаљно образложење 
за овакав став.

74 Ово схватање заступао је нпр. Икановић, 2013, стр. 314.
75 Ово схватање заступа нпр. Бабић, стр. 224. и 225.
76 Ibidem, стр. 229.
77 Ово схватање заступао је нпр. Икановић, 2013, стр. 312. и 313..
78 Рјешење Окружног суда у Бањој Луци број 11 0 К 019691 17 Кв-п од 18. септембра 2017. године; Исто становиште је 

заузето и у другим одлукама овог суда нпр. у рјешењу бр. 11 0 К 020751 17 Кв од 2. новембра 2017. године; Рјешење 
Врховног суда РС број 11 0 К 019691 17 Кж од 30 октобра 2017. године.

79 Пресудом Основног суда у Бањој Луци бр. 71 0 К 011845 06 К од 27. маја 2011. године оптуженом је изречена казна 
затвора у трајању од три мјесеца. На његов захтјев рјешењем Основног суда у Бањој Луци бр. 71 0 К 011845 11 Кв 
од 17. октобра 2011. године та казна је замијењена новчаном казном од 9.000,00 КМ по паритету који је важио 
у вријеме одлучивања о захтјеву. По жалби осуђеног Окружни суд у Бањој Луци је рјешењем бр. 71 0 К 011845 
11 Кж од 22. новембра 2011. године преиначио првостепено рјешење тако што је казна затвора од три мјесеца 
замијењена новчаном казном од 4.500,00 КМ по паритету који је важио у вријеме извршења кривичног дјела. 
У образложењу другостепеног рјешења наводи се да је осуђени извршио кривично дјело 28. јула 2004. године у 
вријеме када је КЗ РС из 2003. године изједначавао дан затвора са новчаном казном од 50,00 КМ.
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закон, али само ако је блажи за осуђеног.80 У 
овој ситуацији правилно би било примијени-
ти онај кривични закон по коме је изречена 
краткотрајна казна затвора.81

Исто тако, као спорно поставило се и питање 
да ли је на захтјев осуђеног суд обавезан да 
замјени изречену казну затвора до шест мје-
сеци новчаном казном. По једном схватању та 
замјена није била обавезна.82 На ово схватање 
наилазимо и у нашој пракси.83 По другом 
схватању суд је обавезан да усвоји захтјев 
осуђеног за замјену изречене казне затвора 
новчаном казном. И на ово схватање наила-
зимо у пракси.84 Суд БиХ је образлажући ово 
становиште навео да „иако се према језич-
ком тумачењу може извести закључак да је 
примјена ове одредбе факултативна, односно 
да њена примјена зависи од оцјене самог суда, 
ово вијеће налази да из њене природе (от-
клањање штетних посљедица краткотрајних 
затворских казни и растерећење затворских 
установа – што је и једна од препорука Ев-
ропске комисије), произлази да се ради о о 
таквој одредби чија примјена не подлијеже 
накнадној оцјени оправданости замјене пра-
воснажно изречене казне затвора новчаном 

казном. Да је законодавац мислио остављати 
могућност да суд у примјени института замјене 
казне затвора новчаном казном поново цијени 
природу и тежину дјела, сразмјерност тако до-
бијене казне са тим дјелом и могућност пости-
зања сврхе кажњавања, онда би он за ту сврху 
предвидио и посебну врсту поступка јер се 
заправо ради о преиспитивању правоснажне 
пресуде.“ Бабић сматра да овдје израз „може“ 
подразумјева факултативност само у контексту 
подношења захтјева осуђеног, а не и то да ли 
ће суд или неће прихватити ову замјену, с тим 
што признаје да се ту ради о непрецизности 
самог закона.85 Он сматра да се из природе 
и намјене (отклањање штетних посљедица 
затворских казни, растерећење затворских 
установа, што је Препорука Савјета Европе),86 
ове установе произлази да њена примјена не 
подлијеже накнадној оцјени оправданости 
замјене правоснажно изречене казне затвора 
до шест мјесеци новчаном казном. Код ове 
установе релевантна је само изречена казна, па 
осуђеници са казном затвора у истом трајању 
треба да буду у једнакој кривичноправној по-
зицији. Бабић истиче да пажљива анализа за-
конске одредбе чини дискрециону оцјену суда 

80 У рјешењу Окружног суда у Бањој Луци бр. 77 0 К 011148 11 Кж од 26. октобра 2011. године наводи се да се по 
кривичном закону који је важио у вријеме извршења кривичног дјела новчаном казном могла замијенити само 
казна затвора до три мјесеца и да је због тога нови кривични закон након измјена из 2010. године блажи јер 
омогућава замјену казне затвора до шест мјесеци, без обзира на неповољнији паритет по коме је дан затвора 
изједначен са 100,00 КМ, за разлику од кривичног закона који је важио у вријеме извршења кривичног дјела 
по коме је дан затвора био изједначен са 50,00 КМ; Ако се на замјену казне затвора новчаном казном увијек 
примјењује нови кривични закон, онда је беспредметно расправљати о томе да ли је он блажи. Ту се може 
поставити питање да ли би нови кривични закон био примијењен да је строжији; У рјешењу Окружног суда у 
Београду бр. Кж. 76/06 од 25. јануара 2006. године, наведено по Симић и Трешњев. (2006). Збирка судских одлука 
из кривичноправне материје. Београд: Службени гласник, стр. 12. заузето је становиште да се приликом замјене 
неплаћене новчане казне казном затвора примјењује нови КЗ Србије, који је у конкретном случају и блажи. 

81 Детаљније видјети рад Јанковић. (2018). Временско важење кривичног законодавства након правоснажности 
пресуде. У Зборнику Усаглашавање правне регулативе са правним тековинама (Acquis Communautaire) Европске 
Уније – стање у Босни и Херцеговини и искуства других. Бањалука: Истраживачки центар Бања Лука и Институт 
за упоредно право из Београда, стр. 362-392.

82 Ово схватање заступао је нпр. Икановић, 2013, стр. 307. Аутор на стр. 310. истиче да на ово упућује израз „може“. 
Аутор даље истиче да ту треба поћи од изворне садржине овог института у њемачком КЗ гдје се увијек умјесто казне 
затвора до шест мјесеци изриче новчана казна, с тим што и ту постоје изузеци кад суд под одређеним условима 
није обавезан да то учини; Бабић, стр. 222. наводи да атрибут „може“ сугерише факултативност у примјени.

83 Пресуда окружног суда у Добоју бр. 13 0 К 002221 12 Кв од 28. децембра 2013. године, наведена по Икановић, 2013, 
стр. 309; Рјешење Врховног суда Ф БиХ број 07 0 К 004228 11 Кж 2 од 28. јануара 2011. године у чијем образложењу 
се наводи да ће суд одбити захтјев осуђеног за замјену новчаном казном затвора ако нађе да се у конкретном 
случају сврха кривичних санкција и извршења казне затвора не би могла остварити замјеном изречене казне 
затвора новчаном казном, наведено по Икановић, 2013, стр. 309.

84 Рјешење Апелационог одјељење Суда БиХ број С 12 К 0066623 11 К од 24. јануара 2012. године, наведено по 
Икановић, 2013, стр. 310; Одлука Уставног суда БиХ број АП 2809/12 од 24. маја 2013. године.

85 Бабић, стр. 225.
86 Препорука број Р (99) 22 Комитета министара Савјета Европе о пренатрпаности затвора и порасту броја 

затвореника.
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о примјени замјене доста упитном јер се она 
врши без одлагања и без посебног рочишта.87 
Иако постоје аргументи и за једно и за друго 
становиште чини се да је прихватљивије оно 
по коме би суд обавезно требао да удовољи 
захтјеву за замјену пошто у одредби која то 
омогућава није прописано о чему би то суд тре-
бао да води рачуна, односно који услови треба 
да буду испуњени за прихватање захтјева. И 
термин „захтјев“ више упућује на то стано-
виште. У случају факултативности приклад-
нији термин би био „молба“. Законодавац се 
могао опредјелити и за рјешење по коме суд не 
би морао обавезно да усвоји захтјев за замјену 
изречене казне затвора новчаном казном, али 
би било најбоље да је то изричито и прописао 
и да је прописао и услове који требају да буду 
испуњени да се замјена дозволи. 

Спорним се показало и питање форме доно-
шења овакве одлуке. По Правном схватању 
Врховног суда Ф БиХ о примјени чл. 43а КЗ 
Ф БиХ од 1. новембра 2011. године суд након 
одржаног контрадикторног рочишта пресудом 
замјењује казну затвора новчаном казном.88 
Ово схватање полази од тога да се ту у ствари 
ради о поновном суђењу. Икановић сматра да 
се ова замјена треба вршити пресудом, али уо-
чава проблем у томе што за такво становиште 
не постоји основ у важећим кривичнопроцес-
ним законима у БиХ који предвиђају да одлуке 
ван главног претреса доноси ванпретресно 
вијеће. Судови у РС су ову замјену вршили 
рјешењем ванпретресног вијећа, што је и ис-
правно. Поставило се и питање до када се 
такав захтјев може поднијети. Пошто то закон 
није ограничио сматрало се да се он може под-
нијети све до ступања на издржавање казне 
затвора. Поједини аутори су истицали да је то 
нерационално и неефикасно, али су предла-
гали да се у случају да осуђени такав захтјев 
поднесе у току упућивања на извршење казне 
затвора застане са упућивањем.89 

Као посебан проблем се истицала ситуација у 
којој се краткотрајна казна затвора замјењи-
вала новчаном казном по тзв. скандинавском 
моделу јер су тада дневни износи могли да 
буду непримјерено ниски, што је доводило 
и до негативне реакције јавности.90 Због тога 
су поједини аутори сматрали да се код ове 
замјене треба користити искључиво модел 
одређених износа новчане казне.91 

Икановић је предлагао да се институт замје-
не изречене казне затвора до шест мјесеци 
прихвати у изворном облику какав постоји 
у њемачком законодавству, што је на крају и 
учињено. Међутим, треба имати у виду да се 
овдје ради о двије потпуно самосталне алтер-
нативе краткотрајној казни затвора код којих 
је, истина, заједничко то што се код обе крат-
котрајна казна затвора замјењује новчаном 
казном. Код замјене изречене казне затвора 
новчаном казном то се ради након правоснаж-
ности пресуде којом је изречена краткотрајна 
казна затвора, док се код института изузет-
ности изрицања краткотрајне казне затвора 
то ради већ приликом изрицања казне и ту 
уопште и не долази до изрицања краткотрајне 
казне затвора. Између ова два института, осим 
сличности, постоје и јасне битне разлике. Због 
тога се први институт не може модификовати 
тако што ће се прихватити изворни модел 
другог института. Једноставно, законодавац 
се мора одлучити да ли ће прихватити једну 
или другу алтернативу краткотрајној казни 
затвора.

Није спорно да је раније рјешење о замјени 
изречене казне затвора до шест мјесеци новча-
ном казном у пракси проузроковало одређене 
дилеме, али су се многе од њих лако могле 
превазићи бољим и прецизнијим норматив-
ним регулисањем тог института.

87 Бабић, стр. 226.
88 Наведено по Икановић, 2013, стр. 307.
89 Ibidem, стр. 311.
90 Ibidem, детаљније видјети стр. 312. Аутор сматра да то није био резултат погрешне примјене закона од стране суда, 

већ нереалног законског рјешења о увођењу овог модела новчане казне у кривично законодавство државе која за 
то није била зрела.

91 Бабић, стр. 227.
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7. КРАТКОТРАЈНА КАЗНА ЗАТВОРА У 
КРИВИЧНОМ ЗАКОНИКУ РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ

Нови КЗ РС92 по угледу на Казнени закон Хрват-
ске потпуно је реформисао краткотрајну казну 
затвора на два начина:93 Прво, општи минимум 
казне затвора повећан је са тридесет дана на 
три мјесеца (чл. 46. ст. 1.). Овим рјешењем у 
нашем законодавству настављен је тренд по-
већања општег минимума ове казне. Друго, 
прописано је да се казна затвора од три до шест 
мјесеци изриче само ако посебне околности 
дјела и учиниоца показују да се новчаном каз-
ном не може постићи сврха кажњавања или да 
се новчана казна неће моћи извршити (чл. 46. 
ст. 3.). Ови услови за изрицање казне затвора 
до шест мјесеци постављени су алтернативно. 
Довољно је да буде остварен један, било који. 
Изричито је прописано да се претходно рје-
шење не односи на казну затвора као замјену 
за неплаћену новчану казну или за опозвану 
условну осуду (чл. 46. ст. 4.).

Иако је ово једна од најзначајнијих новина у 
новом КЗ РС која ће у пракси оставити зна-
чајан траг у нашој стручној јавности прошла 
је скоро незапажено. Ново рјешење је у нашој 
стручној литератури доживјело и прве крити-
ке. Икановић сматра да је оправдано напуште-
но раније рјешење које је омогућавало замјену 
изречене казне затвора новчаном казном, али 
да се овдје ради о дјелимично модификова-
ном и помало нејасном рјешењу урађеном по 
угледу на слично рјешење у њемачком КЗ, 
које је у том законику смјештено у одредбе о 
одмјеравању казне, гдје стварно и припада.94

Овој изузетно значајној реформи краткотрајне 
казне затвора није претходило било какво ис-
траживање. То, нажалост, важи и за сва остала 
нова рјешења у новом КЗ РС, али и за све оста-
ле измјене нашег кривичног законодавства 
које су се десиле посљедњих деценија.95 То је 
добрим дијелом карактеристично и за зако-
нодавства већине осталих држава насталих 
распадом бивше СФР Југославије.96 Не треба 
посебно истицати недостатке реформе било 
ког кривичноправног института којој није 
претходило било какво истраживање. За ову 
реформу било је неопходно извршити одређе-
на истраживања која би показала у ком обиму 
се у нашој пракси примјењивала казна затвора 
до шест мјесеци, за која све кривична дјела и 
у ком обиму с обзиром на прописану казну, у 
ком обиму су се примјењивале друге кривичне 
санкције и мјере које треба да буду замјена за 
краткотрајни затвор, које све кривичне санк-
ције и мјере и у ком обиму треба да замјене 
казну затвора до шест мјесеци. Без одговора 
на ова, али и још нека друга питања, реформа 
краткотрајне казне затвора лако може да се 
претвори у „лутање по мраку“. На савјетовању 
Југословенског удружења за пенологију одр-
жаном у Сремској Митровици 1968. године 
закључено је „да су кратке казне затвора код 
нас још недовољно изучен проблем и да је не-
опходно наставити са истраживањем и много 
свестраније и интензивније прићи рјешавању 
тог проблема“. Овај закључак ни дан данас 
није ништа мање актуелан, иако изгледа да 
нисмо послушали препоруке о начину на који 
се тај проблем једино може на задовољавајући 
начин ријешити.

92 Кривични законик Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 64/17).
93 Чл. 9. Нацрта Закона о измјенама и допунама КЗ РС из децембра 2019. године предвиђа да се казна затвора до 

шест мјесеци, са малим измјенама, регулише посебним чланом који би носио назив „Изузетност краткотрајне 
казне затвора“.

94 Икановић. (2017). Поједина рјешења у Нацрту кривичног законика Републике Српске. Годишњак Факултета 
правних наука Apeiron бр. 7/17, стр. 166. 

95 Јанковић. (2019). Осврт на општи дио Кривичног законика Републике Српске. Адвокатура бр. 23/19, стр. 102.
96 Нпр. Др. Радуловић. (2007). Да ли су нам потребне честе измјене кривичнопроцесног законодавства или рам за 

слику новог Законика о кривичном поступку Црне горе. Правна ријеч бр. 12/07, стр. 64 за реформу ЗКП Црне Горе 
истиче да је тако значајне кодификације „опасно вршити, а да прије тога није направљено бар неко елементарно 
истраживање“ које би показало који су то проблеми у његовој практичној примјени; С. Јовановић. (2017). Измене 
кривичног законодавства Србије и европски стандарди заштите жена од насиља. У зборнику Усаглашавање 
правне регулативе са правним тековинама (Acquis Communautaire) Европске Уније – стање у Босни и Херцеговини 
и искуства других. Бања Лука: Истраживачки центар и Институт за упоредно право из Београда, стр. 42 истиче да 
прије пооштравања кривичноправне репресије у Србији није извршено било какво истраживање које би указало 
да је то неопходно.
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И у нашој стручној литератури прије реформе 
проблем краткотрајне казне затвора био је 
ријетко и свакако недовољно стручно обрађен 
и анализиран.97 Идејни аутор овог новог за-
конског рјешења краткотрајне казне затвора је 
Бабић који је био предсједник радне групе за 
израду новог КЗ РС. Он је био један од главних 
критичара института замјене изречене казне 
затвора новчаном казном, тзв. откупа казне 
затвора, као једне од алтернатива казни крат-
котрајног затвора. Он је сматрао да је замје-
на изречене казне затвора новчаном казном 
рјешење које отвара могућност отклањања 
примјене краткотрајне казне затвора и да је 
увођењем те могућности наш законодавац 
оцијенио да постојећи систем алтернативних 
кривичних санкција није довољан или функ-
ционалан, па га треба допунити и оваквом „ал-
тернативном мјером“. Бабић је још истицао да 
таквом законодавчевом избору није претходи-
ло озбиљно и студиозно испитивање и анализа 
ефеката примјене (боље рећи непримјене јер 
се рад за опште добро на слободи и новчана 
казна у дневним износима не примјењују) 
других алтернативних кривичних санкција 
које постоје у нашем законодавству.98 

Нови КЗ РС, што се у упоредном законодавству 
релативно рјеђе чини, изричито је одредио 
појам краткотрајне казне затвора. То је казна 
затвора до шест мјесеци. Он је потпуно оне-
могућио изрицање казне затвора мање од три 
мјесеца. Ради свестране анализе овог проблема 
треба истаћи да казна затвора до три мјесеца у 
нашој пракси до доношења новог КЗ РС није 
била ни мало ријетка.99 Оваквим рјешењем 
значајно се ограничава краткотрајна казна 
затвора. Осим у хрватском, ово рјешење не 
налазимо ни у осталим законодавствима која 
су послужила нашем и хрватском као узор за 
нормирање ове казне.100 Дакле, такво рјешење 

не познају њемачко, швајцарско и аустријско 
законодавство. Због тога се сасвим оправдано 
намеће питање да ли је рјешење по коме се 
потпуно онемогућава изрицање казне затвора 
до три мјесеца и најоптималније. Оно сасвим 
сигурно смањује простор за индивидуализацију 
кривичне санкције. У пракси ће се сигурно поја-
вити случајеви у којима се ни условном осудом 
(нпр специјални повратник), ни новчаном каз-
ном (очигледно да се неће моћи извршити и да 
ће се неплаћена новчана казна поново замије-
нити казном краткотрајног затвора) неће моћи 
остварити сврха кажњавања, односно случајеви 
у којима је управо неопходно изрицање казне 
затвора до три мјесеца. Оправдано се може 
поставити и питање да ли ће судови у таквим 
случајевима изрицати казну затвора преко три 
мјесеца само због тога што не постоји могућ-
ност изрицања мање казне затвора, са којом 
би се иначе могла остварити сврха кажњавања.

Нови КЗ РС казну краткотрајног затвора прак-
тично претвара у изузетак, у „статистичку 
грешку“. Такав закључак посебно потврђује 
становиште Врховног суда РС по коме се нов-
чана казна као замјена за казну затвора до 
шест мјесеци може изрећи чак и онда кад 
одредбе КЗ РС уопште не омогућавају изри-
цање новчане казне. Постоји реална опасност 
да краткотрајна казна затвора у нашој пракси 
скоро потпуно нестане. То би произвело низ 
штетних посљедица, а било би у супротности 
и са становиштем које још увијек преовлађује 
у кривичноправној науци по коме се може раз-
говарати само о обиму и правилности примје-
не ове казне, али не и о њеном елиминисању 
из система кривичних санкција, јер за то још 
увијек нису сазрели услови.

Занимљиво је да је Закон о прекршајима РС 
из 2014. године кренуо у сасвим супротном 

97 Идеју да се умјесто замјене изречене казне затвора новчаном казном прихвати институт „изузетне примјене казне 
затвора до шест мјесеци“ слично рјешењу у њемачком законодавству изнио је нпр. Икановић, 2013, стр. 315. Аутор 
је предлагао да се овај инстигут прихвати у изворном њемачком облику без непотребних модификација које су 
присутне код тзв. откупа казне затвора новчаном казном које само кваре његову суштину и производе негативне 
ефекте и проблеме у судској пракси.

98 Бабић, стр. 220-222.
99 Истраживање аутора показало је да је у 21,95% случајева у којима је закључен споразум у периоду од 2011. до 2018. 

године у ОЈТ у Бањој Луци у коме је предложена казна затвора била предложена казна затвора до три мјесеца.
100 По § 18. аустријског Strafgesetzbuch општи минимум казне затвора је један дан, по § 40. швајцарског Strafgesetz-

buch он је три дана, док је по § 38. њемачког Strafgesetzbuch мјесец дана.
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правцу тако што је поново чл. 42. у систем 
прекршајних санкција уврстио казну затвора 
од десет до шездесет дана, која у ранијем За-
кону о прекршајима РС није постојала.101 Овдје 
се сасвим основано може поставити питање 
да ли су рјешења из КЗ РС и Закона о пре-
кршајима РС, као дијеловима истог правног 
система, у колизија, односно да ли је логично 
да се поново уводи могућност изрицања крат-
котрајне казне затвора за прекршаје, а иста 
та могућност за кривична дјела се практично 
елиминише.

Нема никакве сумње да је на казне затвора 
до шест мјесеци у укупном броју изречених 
казни затвора до новог КЗ РС отпадао веома 
значајан дио.102 То је карактеристика и већине 
других савремених кривичних законодавста-
ва. На то јасно указују доступни подаци из 
нашег окружења нпр. у Федерацији БиХ казна 
затвора до шест мјесеци у периоду од 2001. до 
2006. године изречена је у 81,4% случајева у 
којима је изречена казна затвора, а од шест 
мјесеци до једне године у још 13,2% случаје-
ва.103 Поједини аутори сматрају да је управо 
то разлог због кога је била потребна посебна 
опрезност приликом прихватања рјешења по 
коме се краткотрајна казна затвора изриче 
само изузетно.104 Велики удио краткотрајне 
казне затвора у укупно изреченим казнама 
затвора показује да проблем замјене те казне 
другим кривичним санкцијама и мјерама није 
ни мало једноставан. Његово рјешавање на 
задовољавајући начин захтјева постојање јед-
не шире палете кривичних санкција и мјера. 
Да би се ограничило изрицање краткотрајне 
казне затвора, поготово ако се она огранича-
ва тако што практично постаје изузетак као 
у нашем законодавству, неопходно је за њу 
пронаћи разноврсне облике замјене. 

Какво је стање по том питању у нашем законо-
давству? У њему је као замјену за краткотрајну 
казну затвора могуће изрећи новчану казну и 
алтернативне мјере условну осуду и условну 
осуду са заштитним надзором која је сада по-

стала самостална алтернативна мјера. Треба 
истаћи да се у нашој пракси условна осуда са 
заштитним надзором изузетно ријетко изри-
че. Исто тако, алтернативна мјера рад у јавном 
интересу, која се у стручној литератури озна-
чава као једна од алтернатива краткотрајној 
казни затвора у нашој пракси још увијек се 
не примјењује. То важи и за кућни затвор као 
начин извршења краткотрајне казне затвора, 
који се, исто тако, у стручној литератури спо-
миње као једна од алтернатива овој казни. 
Осим тога, рад у јавном интересу и кућни 
затвор одређују се тек након правоснажно-
сти пресуде, што значи да претходно мора 
бити изречена казна краткотрајног затвора. 
Због тога они не могу ни представљати праве 
замјене за изрицање ове казне. Као кривичне 
санкције које у нашем законодавству долазе у 
обзир умјесто изрицања казне краткотрајног 
затвора преостале су само новчана казна и ус-
ловна осуда. Дакле, нема никакве сумње да је 
спектар кривичних санкција и мјера које треба 
да замјене изрицање казне затвора до шест 
мјесеци изузетно сиромашан. Та чињеница 
сама по себи може да изазове сумњу у оправ-
даност рјешења по коме се краткотрајна казна 
затвора изриче само изузетно. Треба истаћи 
и да су до сада у нашој пракси новчана казна 
и условна осуда по правилу увијек изрицане 
умјесто казне затвора до шест мјесеци кад су 
за то били испуњени законом предвиђени 
услови, а често и кад нису. Наши судови су и 
до сада, кад год је то било могуће, избјегавали 
изрицање кaзне затвора.

Кад се изрицање казне затвора до шест мјесе-
ци практично претвара у изузетак логично би 
било да се истовремено низом нових закон-
ских рјешења проширује простор за изрицање 
других кривичних санкција и мјера које треба 
да тај простор, који је напустила казна затвора 
до шест мјесеци, попуне. Да ли је то тако и 
учињено? Ако анализирамо нека рјешења из 
новог КЗ РС уочавамо да је учињено управо 
супротно.

101 Закон о прекршајима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 63/14). 
102 Истраживање аутора показало је да је у 54,74% случајева у којима је закључен споразум у ОЈТ у Бањој Луци у 

периоду од 2011. до 2018. године са предложеном казном затвора била предложена казна затвора до шест мјесеци.
103 Врањ, стр. 198.
104 Јанковић, 2019, стр. 72.
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Нови КЗ РС је у односу на КЗ РС из 2003. 
године знатно ограничио примјену условне 
осуде (чл. 63.). Сад се у условној осуди може 
утврдити казна затвора само до једне године, 
за разлику од КЗ РС из 2003. године по коме 
се могла утврдити казна затвора до двије го-
дине. Осим тога, нови КЗ РС је прописао и да 
се условна осуда не може изрећи за кривична 
дјела за која се може изрећи казна затвора у 
трајању од десет година. Такво ограничење 
КЗ РС из 2003. године није предвиђао. За 
нека кривична дјела за која се може изрећи 
казна затвора до десет година, она за која је 
прописан посебан минимум казне затвора од 
једне године, примјеном одредби о ублажа-
вању казне могуће је изрећи казну затвора од 
шест мјесеци. За та кривична дјела сада се не 
може изрећи условна осуда, иако је по КЗ РС 
из 2003. године могла. Сад имамо ситуацију 
у којој се по становишту Врховног суда РС за 
та кривична дјела може изрећи новчана казна 
од 300,00 КМ, а не може условна осуда у којој 
ће се утврдити казна затвора од једне године. 
Оправдано се може поставити питање логич-
ности оваквог рјешења. 

Даље, нови КЗ РС је из система кривичних 
санкција избацио судску опомену, која се у 
стручној литератури спомиње као једна од 
алтернатива краткотрајној казни затвора, а 
која је постојала у КЗ РС из 2003. године.105 

Нови КЗ РС је знатно пооштрио границе за 
ублажавање казне, чиме је истовремено знат-
но ограничио и могућности за изрицање нов-
чане казне која би требала да буде главна 
алтернатива изрицању казне затвора до шест 
мјесеци. За кривична дјела за која је као по-
себан минимум прописана казна затвора без 
назначења најмање мјере (казна затвора од 
три мјесеца), за која није прописана новчана 
казна, ублажавањем се може изрећи новчана 
казна (чл. 54. ст. 7.) По КЗ РС из 2003. године 
(чл. 39. ст. 4.) новчана казне се могла изрећи 

ублажавањем казне чак за кривична дјела за 
која је као посебан минимум била прописана 
казна затвора од двије године. Дакле, нови КЗ 
РС је драстично пооштрио границе за ублажа-
вање казне, а самим тим и драстично ограни-
чио могућност изрицања новчане казне. 

Суд је рад за опште добро на слободи по КЗ 
РС из 2003. године истовремено одређивао са 
изрицањем казне затвора до једне године, за 
разлику од рада у јавном интересу којим се по 
новом КЗ РС замјењује казна затвора до једне 
године на захтјев „осуђеног“, односно тек на-
кон правоснажности пресуде. Иако се ни једна 
од ових мјера практично не примјењује, очито 
је да би се раније рјешење боље уклопило као 
алтернатива изрицању казне затвора до шест 
мјесеци. Анализирајући нека од ових нових 
строжијих рјешења поједини аутори закључују 
да би се у будућности чак могло очекивати 
повећање броја изречених затворских казни.106 

Интенција новог КЗ РС је да се умјесто казне 
затвора до шест мјесеци изриче новчана казна. 
Он практично искључиво у новчаној казни 
види алтернативу изрицању казне затвора 
до шест мјесеци. То се јавно види из услова 
под којима је изузетно могуће изрећи казну 
затвора до шест мјесеци. Предвиђена су два 
услова и оба су везана за новчану казну. Први, 
ако посебне околности дјела и учиниоца по-
казују да се новчаном казном не може постићи 
сврха кажњавања; и други, ако се новчана 
казна неће моћи извршити. Слично рјешење 
налазимо и у швајцарском законодавству у 
коме је искључиво новчана казна алтернатива 
казни затвора. Оно предвиђа два услова под 
којима се изузетно може изрећи краткотрајна 
казна затвора. То су: а) ако је изрицање казне 
затвора неопходно да би се учинилац сприје-
чио да и даље врши кривична дјела; б) ако је 
вјероватно да новчана казна неће бити извр-
шена. И аустријско законодавство искључиво 
у новчаној казни види алтернативу изрицању 

105 Многи сматрају да избацивање судске опомене из система кривичних санкција није било оправдано. У Примједбама 
ОЈТ у Бањој Луци на Нацрт Кривичног законика Републике Српске бр. А-16/17 од 12. јануара 2017. године наводи 
се да задржавање судске опомене има пуни смисао и оправдање код „ситних“ кривичних дјела; Јанковић, 2019, 
стр. 71. истиче да избацивању судске опомене није претходило било какво истраживање, да за то није дато било 
какво образложење, да се на тај начин смањују могућности за индивидуализацију кривичних санкција, да у 
пракси постоје случајеви у којима је њено изрицање оправдано, да она постоји у многим законодавствима и да у 
нашој пракси није злоупотребљавана.

106 Букарица, стр. 375; Јанковић, 2019, стр. 72. сматра да ће се повећати број изречених дужих казни затвора.
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краткотрајне казне затвора, с тим што је тамо 
то казна затвора до једне године. Тамо је услов 
за изрицање краткотрајне казне затвора да је 
она неопходна да би се учинилац спријечио 
у даљем вршењу кривичних дјела, односно 
да изрицање новчане казне није довољно за 
остварење тог циља. И њемачко законодавство 
у новчаној казни види једину алтернативу из-
рицању краткотрајне казне затвора. У њему је 
услов за изрицање краткотрајне казне затвора 
до шест мјесеци да посебне околности које се 
односе на кривично дјело и учиниоца указују 
да је изрицање такве казне неопходно или је 
то неопходно ради заштите правног система. 
Хрватско законодавство, за разлику од нашег, 
њемачког, аустријског и швајцарског алтер-
нативу изрицању краткотрајне казне затвора 
не види само у новчаној казни, већ и у раду 
за опште добро и условној осуди. У њему су 
предвиђена два услова под којима се изузетно 
може изрећи краткотрајна казна затвора. То 
су: а) ако се може очекивати да се новчана 
казна или рад за опште добро неће моћи из-
вршити; б) ако се новчаном казном, радом за 
опште добро или условном осудом не би могла 
остварити сврха кажњавања.

Основано се може поставити питање да ли је 
искључиво ослањање на новчану казну као 
алтернативи изрицању казне краткотрајног 
затвора задовољавајуће рјешење. На ово пи-
тање намеће се негативан одговор. Бачић је 
прије више од четири деценије оправдано 
истицао да је приликом ограничавања крат-
котрајне казне затвора изузетно важно наћи 
разноврсне облике замјене овој казни, јер ако 

се све сведе на то да се умјесто ње примјењује 
новчана казна, то би било рјешење повољ-
но за богате, а неповољно за сиромашне.107 
Осим тога, он је истицао да такво рјешење 
није добро ни за реализацију принципа ин-
дивидуализације.108 Нови КЗ РС у условној 
осуди не види алтернативу изрицању казне 
затвора до шест мјесеци. На овакав закљу-
чак не упућује само одредба која предвиђа 
изузетно изрицање казне затвора до шест 
мјесеци, већ и стање у нашој пракси.109 Код 
нас су веома честе примједбе да се условна 
осуда и иначе превише примјењује.110 Такве 
примједбе налазимо и у окружењу.111 Треба 
истаћи и да условна осуда у не малом броју 
случајева, када се суди повратницима којима 
је раније изрицана казна затвора, очигледно 
не би била одговарајућа замјена за изрицање 
казне затвора до шест мјесеци.112 Рјешење које 
искључиво у новчаној казни види алтернативу 
изрицању краткотрајне казне затвора знатно 
је уже од рјешења из КЗ Хрватске које му је 
служило као узор. Тамо се казна затвора до 
шест мјесеци може изрећи само ако се може 
очекивати да се новчана казна, али и рад за 
опште добро неће моћи извршити, као и кад се 
новчаном казном, али и радом за опште добро 
или условном осудом не би могла остварити 
сврха кажњавања. У КЗ Хрватске, за разлику 
од новог КЗ РС, имамо више алтернатива за 
изрицање казне затвора до шест мјесеци. 

Кад се ради о новчаној казни практично као 
јединој алтернативи изрицању казне затвора 
до шест мјесеци треба обратити пажњу и на 
обим њене примјене који у РС ни изблиза није 

107 Бачић, стр. 416.
108 Ibidem, стр. 416.
109 Нацрт Закона о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске у чл. 9. још јаче истиче изузетност 

изрицања казне затвора до шест мјесеци тако што за овај институт предвиђа посебан члан 46а чији је назив 
„изузетност краткотрајне казне затвора.“

110 Врањ, стр. 194. наводи да је у периоду од 2001. до 2006. године условна осуда у Федерацији БиХ изречена у 73,7% 
случајева.

111 Цвитановић и Главић, стр. 764. истичу да је потреба смањивања удјела условне осуде у хрватском законодавству 
неспорна; Стојановић, 2012, стр. 12. и 13, истиче да је Србија међу првима у Европи по изрицаним условним 
осудама и да рјешење треба тражити у смањењу броја изречених условних осуда кроз чешће изрицање новчане 
казне. Аутор наводи да се у Србији у 2009. години 57,21% изречених кривичних санкција односило на условну 
осуду.

112 Врањ, стр. 200. наводи да су од укупног броја осуђених на казну затвора у Федерацији БиХ у периоду од 2001. 
до 2006. године повратници чинили чак 17,6%; Стојановић, 2012, стр. 12, наводи да је у Србији у 2009. години 
изречено 16,51% новчаних казни, за разлику од Њемачке у којој се новчана казна изриче у око 80% случајева; 
Бабић и Марковић, стр. 383. наводе да се у посљедње вријеме новчана казна у неким државама нпр. Јапану и 
Аустрији изриче у изузетно великој мјери у преко 80% случајева.
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онакав какав срећемо у неким најразвијеним 
државама, при чему ни износи изречених 
новчаних казни код нас нису ни близу изно-
сима у тим државама.113 Стојановић исправно 
закључује да се новчана казна може изрицати 
чешће од условне осуде или бар у том обиму 
само онда кад би дошло до побољшања жи-
вотног стандарда и повећања зараде, што је 
тешко очекивати у блиској будућности.114 Иако 
су у том правцу предузимане одређене мјере115 
новчана казна код нас још увијек није достиг-
ла задовољавајући обим изрицања, нити су 
износи у којима се изриче задовољавајући. 
То вриједи чак и за поступак за издавање 
казненог налога у коме би по природи ствари 
новчана казна морала бити основна кривична 
санкција.116 Већина становништава у РС има 
релативно скромна примања и то се неће дуго 
промијенити. Због тога је нереално очекивати 
да се обим изрицања новчане казне приближи 
оном у развијеним државама. Та чињеница 
сама по себи доводи у питање закључак да је 
ово ново рјешење најоптималније.

Услов по коме се за изрицање новчане казне 
умјесто казне затвора до шест мјесеци, поред 
оног да се новчаном казном може остварити 
сврха кажањавања, тражи и да се новчана 
казна може извршити може се оправдано 
критиковати. Овдје се ради о комбинацији 
два, по својој природи, потпуно различита 
услова. Очекивање да ће се новчаном казном 
остварити сврха кажњавања припада мате-
ријалном, а да ће се моћи извршити извршном 
праву.117 У нашој стручној литератури већ су 
се појавиле критике рјешењу које захтјева да 

се утврди да се новчана казна може изврши-
ти. Букарица основано истиче да оправдане 
критике упућене институту замјене изречене 
казне затвора новчаном казном по којима он 
нарушава принципе правичности и недискри-
минације, односно једнаког приступа правди 
пошто само имућни могу „купити„ слободу, а 
сиромашни иду у затвор чине проблематич-
ним и рјешење у новом КЗ РС о краткотрајној 
казни затвора.118 Он закључује да се условом за 
изрицање новчане казне као замјене за казну 
затвора до шест мјесеци који захтјева да се она 
може извршити на исти начин нарушавају 
наведени принципи, јер ће се оптуженом који 
не може платити новчану казну, за разлику од 
оног који то може, изрећи казна затвора. Због 
тога он предлаже да се изврши модификација 
чл. 46. ст. 3. КЗ РС увођењем критеријума за 
замјену казне затвора до шест мјесеци новча-
ном казном који не зависе од платежне моћи 
оптуженог.119

Овдје ће се сигурно јавити проблем код ут-
врђивања услова за изузетно изрицање казне 
затвора до шест мјесееци који захтјева да се 
утврди да се новчана казна неће моћи извр-
шити. Податке о имовном стању оптуженог 
суд углавном добија само од њега, а овдје је 
у његовом интересу да се не утврди да неће 
моћи платити новчану казну, јер ће, ако се то 
утврди, њему бити изречена казна затвора. На 
овај проблем наилазимо и у знатно богатијим 
државама као нпр. у Швајцарској. Професор 
Killias истиче да је много времена на судским 
рочиштима потребно да би се тачно утврдило 
имовно стање оптуженог.120 Кад је то проблем 

113 Врањ, стр. 165. наводи да је у периоду од 2001. до 2006. године у Федерацији БиХ новчана казна изречена свега у 
6,76% случајева, при чему се углавном радило и мањим износима.

114 Стојановић, 2012, стр. 13.
115 Нпр. Главни окружни јавни тужилац у Бањој Луци је наредбом бр. А-569/08 од 23. децембра 2008. године 

наложио да су у споразуму и захтјеву за издавање казненог налога мање предлаже изрицање условне осуде, а 
више новчане казне.

116 Истраживање аутора захтјева за издавање казненог налога у ОЈТ у Бањој Луци показало је да је у периоду од 2011. 
до 2016. године новчана казна изречена казненим налогом у 40,40% случајева, док је у преосталим случајевима 
изречена условна осуда. Истраживање је показало и да је у преко 70% случајева изречена новчана казна до 
1.000,00 КМ

117 Ово за хрватско законодавство истичу Цвитановић и Главић, стр. 759.
118 Букарица, стр. 374. наводи да ове критике тзв. откупу казне затвора упућују Бабић и Марковић. (2015). Кривично 

право – општи дио, пето издање. Бања Лука: Правни факултет, стр. 332.
119 Ibidem, стр. 375.
120 Killias, стр. 632. Аутор истиче да су при том могући и апсурдни закључци наводећи примјер насилног сина 

милијардера који живи у хотелу који плаћа дневно 1.000,00 швајцарских франака, а формално нема ништа од 
имовине, нити има приходе.
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у једној изузетно уређеној држави, као што је 
Швајцарска, у којој су сређени и лако доступни 
подаци о имовном стању оптужених, јасно је 
какав проблем очекује наше судове. Очито је 
да сиромашни оптужени овим условом долази 
у дискриминаторски положај. Његов интерес 
је да му се умјесто краткотрајне казне затвора 
изрекне новчана казна, чак и кад је неће моћи 
платити, пошто ће, кад неплаћена новчана 
казна буде замјењена казном затвора то по 
правилу бити знатно мања казна затвора од 
оне која би му се одмах изрекла. Овај закључак 
још више добија на тежини ако се прихва-
ти становиште Врховног суда РС по коме се 
умјесто казне затвора до шест мјесеци може 
изрећи новчана казна у било ком износу.

Поставља се и питање да ли је остварив за-
цртани циљ по коме изрицање казне затвора 
до шест мјесеци треба да буде изузетно. Наи-
ме, тај циљ у неким законодавствима која су 
нашем послужила као узор за прихватање 
овог рјешења у пракси није остварен. Профе-
сор Killias истиче да у Швајцарској и поред 
чињенице да је законом предвиђена изузет-
ност у изрицању кратке казне затвора она 
није нестала и да су нпр. у 2009. години 63% 
изречених казни затвора биле управо казне 
затвора до шест мјесеци.121 Flügge наводи да и 
поред напора да се сузбије краткотрајна казна 
затвора у њемачкој пракси то није остварено 
и да је нпр. у Берлину 2001. године од укупно 
изречених казни затвора било чак 32,54% 
казни затвора до шест мјесеци.122 Дакле, и у 
оним законодавствима у којима је идеја да се 
краткотрајна казна затвора изузетно изриче 
изричито предвиђена кривичним законом 
видимо у пракси жестоке отпоре судија. Кад је 
у питању наше законодавство познајући стање 
у нашој пракси са великом дозом сигурности 
може се предвидјети да ће ова идеја бити 
реализована. Већина судија је једва дочекала 

било какву могућност да не мора изрицати 
казну затвора, у овом случају краткотрајну, па 
макар то озбиљно доводило у питање оства-
ривање сврхе кажњавања. На том правцу су 
и становишта Врховног суда РС по којима се 
умјесто казне затвора од три до шест мјесеци 
може изрећи новчана казна, чак и онда кад 
је не омогућавају ни одредбе о ублажавању 
казне и да се она може изрећи у износу који 
не одговора паритету између казне затвора и 
новчане казне који је предвидио сам КЗ РС. 
У нашој пракси по правилу се казна затвора 
до шест мјесеци неће изрицати и онда кад би 
то било потпуно оправдано. Знатније отпоре 
оваквом рјешењу, какве видимо код судија у 
другим законодавствима, у нашој пракси није 
реално очекивати.

Пошто је изрицање краткотрајне казне затво-
ра изузетак суд ће бити обавезан увијек кад 
је изрекне да образложи због чега нису били 
испуњени услови за изрицање новчане казне, 
односно због чега је изрекао краткотрајну каз-
ну затвора. Ово становиште је прихваћено и 
у осталим законодавствима која имају слична 
законска рјешења.123 § 41/3 КЗ Швајцарске 
(Strafgesetzbuch) изричито је прописано да 
суд мора оправдати избор краткторајне казне 
затвора умјесто новчане казне. Ово стано-
виште је потврђено у више одлука њемачких 
судова.124 Како то образложење није ни мало 
једноставно у нашој пракси можемо реално 
очекивати да ће судови ићи „линијом мањег 
отпора“ и да казну затвора до шест мјесеци 
практично неће ни изрицати. Судови ће је 
избјегавати, чак и онда кад би она правил-
ном примјеном законских одредби долазила 
у обзир.

Као једно од оправдања за увођење института 
изузетности изрицања краткотрајне казне 
затвора у стучној литератури наводи се и то 
да он смањује поврат. Та теза се поткрепљује 

121 Ibidem, стр. 632.
122 Flügge, стр. 44.
123 Влада Републике Хрватске, стр. 5; Турковић и Маршалевски, стр. 813. наводе да ће суд кад изрекне казну затвора 

краћу од шест мјесеци морати додатно да образложи због чега се није одлучио за новчану казну, рад за опште 
добро или условну осуду; Бубаловић, стр. 143. то истиче за аустријско законодавство.

124 Нпр. у одлуци OLG Hamm – III – 1 RV-a 14/19 од 2. априла 2019. године наводи се да је првостепени суд само 
цитирао текст закона који се односи на услове под којима се може изрећи краткотрајна казна затвора и да није 
довољно узео у обзир „важност уставне забране прекомјерне казне“, као и тежину казне затвора у односу на 
новчану казну не образлажући детаљно разлоге којима се руководио за изрицање казне затвора.
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неким студијама. Међутим, поједини аутори 
се не слажу са овом тезом.Killias сматра да те 
студије нису одговарајуће и истиче да управо 
многе студије ту тезу не потврђују. Он закљу-
чује да поновно увођење краткотрајне казне 
затвора, које се планира у швајцарском зако-
нодавству, неће утицати на пораст поврата.125 
Killias још закључује да претходна ревизија 
швајцарског законодавства која је имала за 
циљ практично елиминисање краткотрајне 
казне затвора није била научно заснована, већ 
утемељена на претпоставкама.126 Оправдано се 
може поставити питање да ли се овај закључак 
у одређеној мјери односи и на нашу реформу 
краткотрајне казне затвора.

Мора се поставити и питање како ће се ово 
ново рјешење које се односи на краткотрајну 
казну затвора одразити на казнену политику. 
То није ни мало безначајно питање имајући у 
виду да се у нашој јавности континуирано пла-
сирају тезе о благој казненој политици.127 То се 
односи и на сусједне државе.128 Треба истаћи и 
да често наилазимо на тезу по којој су алтер-
нативе казни краткотрајног затвора саме по 
себи преблаге према учиниоцима кривичних 
дјела.129 Можемо са разлогом претпоставити 
да ће рјешење о краткотрајној казни затвора 
из новог КЗ РС још више потенцирати тезу 
о неадекватној и благој казненој политици, 
посебно ако се узму у обзир становишта Вр-
ховног суда РС по којима је примјеном одредбе 
о изузетности казне затвора до шест мјесеци 
могуће изрећи новчану казну и онда кад се 
она не може изрећи ни примјеном одредби о 
ублажавању казне, при чему износ изречене 
новчане казне уопште не мора одговарати 
казни затвора од три до шест мјесеци, већ се 
у том случају може изрећи чак и минимална 
новчана казна од 300,00 КМ. 

Постоје кривична дјела код којих примјена 
института изузетности краткотрајне казне 
затвора наилази на проблеме. То су кривична 
дјела за која су кумулативно прописане казна 
затвора и новчана казна нпр. неовлаштено 
пружање медицинских услуга из чл. 199. ст. 1. 
КЗ РС, производња и стављање у промет про-
извода штетних за лијечење из чл. 202. ст. 1, 2. 
и 3. КЗ РС, крађа (ранија шумска крађа) из чл. 
224. ст. 4. КЗ РС, зеленаштво из чл. 235. ст. 1. 
и 2. КЗ РС, договарање исхода такмичења из 
чл. 239. ст. 1. и 2. КЗ РС, незаконито поступање 
у привредном пословању из чл. 248. ст. 1. и 2. 
КЗ РС. У новом КЗ РС, за разлику од КЗ РС из 
2003. године, постоји знатно више таквих кри-
вичних дјела. Код ових кривичних дјела често 
се у пракси могу јавити случајеви у којима се 
изрицањем условне осуде не може остварити 
сврха кажњавања нпр. извршилац кривичног 
дјела је специјални повратник. Ту се проблем 
још јаче уочава код оних кривичних дјела 
за која су кумулативно прописане новчана 
казна и казна затвора до десет година нпр. 
договорање исхода такмичења из чл. 239. ст. 
2. КЗ РС, незаконито поступање у привредном 
пословању из чл. 248. ст. 2. КЗ РС, за које су 
кумулативно прописане новчана казна и казна 
затвора од једне до десет година. За та кри-
вична дјела не може се изрећи условна осуда 
по одредби чл. 63. ст. 2. КЗ РС. Ту се поставља 
питање шта судови да раде ако нису испуњени 
услови изричито предвиђени одредбом чл. 46. 
ст. 3. КЗ РС за изрицање казне затвора до шест 
мјесеци јер се новчаном казном може постићи 
сврха кажњавања и она се може извршити. 
Ако се умјесто краткотрајне казне затвора 
до шест мјесеци изрекне новчана казна, на 
којој практично закон инсистира, онда би се 
изрекле двије новчане казне. Такво рјешење 

125 Killias, стр. 634. 
126 Ibidem, стр. 639.
127 Мартиновић. (2010). Казнена политика судова у Босни и Херцеговини. Право и правда бр. 1/10, стр. 163. наводи 

примјере више семинара и извјештаја различитих удружења и организација у којима је констатовано да је казнена 
политика блага, као и примјере различитих закључака о потреби пооштравања казнене политике.

128 Ћирић, Ђорђевић и Сепи. (2006). Казнена политика судова у Србији. Београд: Центар за мир и развој демократије, 
стр. 168. наводе да су резултати њиховог истраживања потврдили претпоставку и уврежено становиште да 
је казнена политика судова у Србији блага; Јакулин. (2012). Казнена политика у Словенији (раскорак између 
очекивања и стварности). У зборнику Казнена политика (раскол између закона и његове примјене). Источно 
Сарајево: Министарство правде РС и др, стр. 129. закључује да је казнена политика у Словенији и превише блага, 
а за жртве кривичних дјела чак и увредљива.

129 Ову тезу наводе нпр. Деренчиновић, Драгичевић-Пртењача и Грацин, стр. 25.
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не би било логично. Може се поставити пи-
тање да ли ће овај проблем судови рјешавати 
тако што ће уз новчану казну изрицати казну 
затвора преко шест мјесеци и онда кад би 
иначе долазила у обзир краткотрајна казна 
затвора. Сличан проблем може се јавити и код 
кривичних дјела учињених из користољубља. 
За та кривична дјела уз казну затвора новча-
на казна као споредна може се (по правилу и 
треба) изрећи и кад није прописана или кад 
је прописана алтернативно са казном затвора 
(чл. 44. ст. 5. КЗ РС).

И институту изузетног изрицања краткотрај-
не казне затвора могу се упутити озбиљне 
замјерке. Као алтернатива краткотрајној каз-
ни затвора овај институт је знатно комплико-
ванији од института замјене изречене казне 
затвора новчаном казном. Без икакве сумње 
и он ће у пракси проузроковати низ проблема. 
Одређене дилеме, не баш мале, већ су се поја-
виле. Многи од приговора институту замјене 
изречене казне затвора новчаном казном могу 
се упутити и овом институту. И он по својој 
суштини представља одређени вид откупа 
казне затвора новчаном казном. Швајцарски 
професор Killias закључује да овај институт 
доводи до тога да у затвору завршавају само 
„странци и маргиналци“ који нису у стању 
да плате новчану казну.130 Треба истаћи, што 
изгледа ауторима овог новог рјешења није 
било познато, да се нека законодавства као 
нпр. швајцарско, која су нашем послужила као 
узор, спремају да напусте институт изузетног 
изрицања краткотрајне казне затвора.131 Број 
затвореника у швајцарским затворима на-
ставио је да расте након практичног укидања 
кратке казне затвора, што значи да један од 
циљева овог института тамо није остварен.132 
Осим тога, у Швајцарској је овај институт 
у пракси довео и до чешћег изрицања каз-
не затвора у дужем трајању од шест мјесеци 
у односу на период у коме није постојао.133 

Због тога Killias закључује да планирано по-
новно увођење краткотрајне казне затвора у 
швајцарско законодавство неће довести до 
повећања броја затвореника, већ управо су-
протно до смањивања.134 Анализирајући ис-
куства Швајцарске професор Killias закључује 
да мит о штетности краткотрајних затворских 
казни није постао истинитији и да казне не 
служе само за остваривање циљева специјалне 
превенције. Он истиче да ту никако не тре-
ба заборавити жртве кривичних дјела, али 
ни јавност, као и да ни једна друга европска 
држава није искључила изрицање затворске 
казне за тешка насилна кривична дјела, као 
што је то учинила Швајцарска, што је наније-
ло штету остваривању превентивних циљева 
кажњавања.135

На крају, чини се да можемо закључити да ин-
ститут изузетног изрицања казне краткотрај-
ног затвора у нашем законодавству није ништа 
боље рјешење од ранијег института замјене 
изречене казне затвора новчаном казном. 
Ако судови истрају у примјени становишта 
Врховног суда РС по коме се примјеном ин-
ститута изузетног изрицања казне затвора до 
шест мјесеци може изрицати новчана казна и 
онда кад то није могуће ни примјеном одред-
би о ублажавању казне, посебно становишта 
по коме се тад може изрицати новчана казна 
у било ком износу, па и у минималном на-
рушавајући паритет између казне затвора и 
новчане казне који је сам КЗ РС установио 
и ако судови „идући линијом мањег отпора“ 
практично престану изрицати казну затвора 
до шест мјесеци, избјегавајући је чак и у оним 
случајевима у којима би она очигледно била 
оправдана, а новчаном казном се очигледно не 
би могла остварити сврха кажњавања, што је 
реално очекивати, ово ново решење би се мог-
ло показати и знатно лошијим од претходног.

130 Ibidem, стр. 632.
131 Ibidem, стр. 627.
132 Ibidem, стр. 628. Аутор на стр. 630. наводи да је број затвореника порастао преко 100%.
133 Ibidem, стр. 629. Аутор на стр. 630. као државе у којима је сузбијање кратке казне затвора довело до њеног 

продужења наводи Шпанију, Португал, Пољску, Кипар и Грчку.
134 Ibidem, стр. 640.
135 Ibidem, стр. 640.
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8. ИЗУЗЕЦИ ОД ПРАВИЛА 
О ИЗУЗЕТНОМ ИЗРИЦАЊУ 
КРАТКОТРАЈНЕ КАЗНЕ ЗАТВОРА

Нови КЗ РС идеју о изузетности краткотрајне 
казне затвора није довео до краја, што реално 
није ни могуће. Он је чл. 46. ст. 4. изричито про-
писао да се одредба о изузетном изрицању ове 
казне не односи на два случаја: Прво, на казну 
затвора која представља замјену за неплаћену 
новчану казну (чл. 50. ст. 2. и 3.); и друго, за 
казну затвора која се изриче опозивањем ус-
ловне осуде и то само због извршења новог 
кривичног дјела (чл. 64.). Остала два случаја у 
којима може доћи до опозивања условне осуде, 
опозивање због раније учињеног кривичног 
дјела (чл. 65.) и због неиспуњења одређених 
обавеза (чл. 66.) нису обухваћена овом одред-
бом. У оба ова случаја, исто тако, опозивањем 
условне осуде може доћи до изрицања казне за-
твора до шест мјесеци. Код опозивања условне 
осуде због неиспуњења одређених обавеза до 
изрицања казне затвора до шест мјесеци може 
доћи чак чешће него у преостала два случаја 
опозивања, јер се тад не изриче јединствена 
казна за кривична дјела у стицају. Дакле, овдје 
се очито ради о пропусту законодавца. Сва три 
случаја у којима долази до опозивања условне 
осуде треба да буду изузеци од правила по коме 
се краткотрајна казна затвора изриче само 
изузетно. Да је то тако указује и рјешење из 
хрватског законодавства у коме се одредба о 
изузетном изрицању казне затвора до шест мје-
сеци не односи на све случајеве у којима долази 
од опозивања условне осуде, с тим што су у КЗ 
Хрватске сви ти случајеви обухваћени једним 
чланом, чл. 58. Да се овдје ради о пропусту 
наш законодавац је и признао тако што се чл. 
9. Нацрта Закона о измјенама и допунама Кри-
вичног законика Републике Српске предвиђа 
да се одредба о изузетности казне затвора до 
шест мјесеци „не односи на опозвану условну 
осуду (чл. 64, 65. и 66.).“

Нема сумње да је одредба која прописује изу-
зетке од правила о изузетном изрицању каз-
не затвора до шест мјесеци непотпуна и да 
се ту ради о пропусту законодавца. Постоје 
још неки изузеци које је она свакако требала 
обухватити, а није. Изузетак од овог правила 
свакако представља и замјена рада у јавном 

интересу казном затвора у случају да осуђени 
у постављеном року тај рад не изврши или 
га изврши само дјелимично. У том случају 
суд доноси одлуку о извршењу казне затвора 
тако што за сваких започетих 60 часова рада 
у јавном интересу одређује затвор од једног 
мјесеца (чл. 70. ст. 6. КЗ РС). Да се ту ради о 
пропусту законодавца указује и рјешење из 
хрватског законодавства у коме је изричито 
прописано да изузетак од правила о изузет-
ном изрицању казне затвора до шест мјесеци 
представља и неизвршени рад за опште добро. 
На крају, наш законодавац је и признао да се 
ту ради о пропусту тако што се чл. 9. Нацрта 
Закона о измјенама и допунама Кривичног 
законика Републике Српске предвиђа да се 
одредба о изузетности казне затвора до шест 
мјесеци „не односи на неизвршен рад у јавном 
интересу (чл. 70. ст. 6.)“.

Постоји још један изузетак од правила о изу-
зетном изрицању казне затвора до шест мјесе-
ци кога је требало предвидјети, а пропуштено 
је. Тај изузетак се не предвиђа ни чл. 9. Нацрта 
Закона о измјенама и допунама Кривичног 
законика Републике Српске. Наиме, нови КЗ 
РС као казну предвидио је забрану управљања 
моторним возилом (чл. 51.) која се изриче у 
трајању од шест мјесеци до пет година, а ако 
је усљед угрожавања јавног саобраћаја насту-
пила смрт неког лица у трајању од једне до 
осам година. Ако осуђени управља моторним 
возилом у периоду док траје забрана суд ту 
казну замјењује казном затвора тако што за 
сваких шест мјесеци забране управљања мо-
торним возилом одређује један мјесец казне 
затвора (чл. 51. ст. 5.). Ова ситуација добро 
показује да преузимање рјешења из других 
законодавстава није ни мало једноставно и да 
увијек треба добро размислити да ли постоје 
одређене специфичности, којих иначе нема у 
законодавству из кога се рјешење преузима. 
У КЗ Хрватске забрана управљања моторним 
возилом није казна, већ мјера безбједности 
и није предвиђено да се у случају кршења те 
забране та мјера замјењује казном затвора. 
Дакле, морало би се предвидјети и да се од-
редба о изузетном изрицању казне затвора 
до шест мјесеци „не односи на казну затвора 
као замјену за прекршену забрану управљања 
моторним возилом (чл. 51. ст. 5.)“.
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Код постављања било каквог правила код 
кога се предвиђају изузеци није безначајно 
колики је њихов обим. Сувише чести изузеци 
од постављеног правила сами по себи доводе 
у питање његову оправданост. Због тога се 
оправдано поставља питање колико често ће 
казна затвора до шест мјесеци представљати 
замјену за неплаћену новчану казну и бити 
резултат опозивања условне осуде. У нашем 
законодавству условна осуда се релативно 
ријетко опозива. Постоје бројни случајеви у 
којима она није опозвана, иако се то морало 
догодити да је закон правилно примјењен. 
Међутим, неплаћена новчана казна често се 
замјењује казном затвора. Замјена неплаће-
не новчане казне казном затвора је честа и у 
многим другим законодавствима.136 Сувише 
честа замјена неплаћене новчане казне казном 
затвора до шест мјесеци присутна у нашој 
пракси сама по себи доводи у сумњу закључак 
да је рјешење о изузетном изрицању казне 
затвора до шест мјесеци баш најбоље рјешење 
за наше законодавство.

Сама идеја о изузетном изрицању краткотрај-
не казне затвора није досљедно спроведена. 
Код изрицања краткотрајне казне затвора 
због опозивања условне осуде, не улазећи у 
то да ли би такво рјешење било оправдано, 
досљедно спровођење ове идеје могло би се 
остварити тако што би се предвидјело да се 
условној осуди не може утврдити казна за-
твора до шест мјесеци, или што је реалније и 
усклађеније са одредбом о изузетности казне 
затвора до шест мјесеци да се и у условној 
осуди изузетно утврђује казна затвора до шест 
мјесеци. Када се ради о казни затвора до шест 
мјесеци као замјени за неплаћену новчану 
казну чини се да рјешење по коме се то чини 
аутоматски чим новчана казна није плаћена 
у одређеном року, а ни принудно извршена 
у року од једне године (чл. 50. ст. 2.), није до 
краја усклађено са идејом о изузетности из-
рицања краткотрајне казне затвора. Тој идеји 
боље би одговарало рјешење по коме би се 

прије те замјене утврђивало да ли је новчана 
казна остала неплаћена због оправданих или 
неоправданих разлога, па би се претварала 
у казну затвора само у овом другом случају. 
У нашој стручној литератури рјешењу по 
коме се аутоматски неплаћена новчана казна 
замјењује казном затвора, без утврђивања да 
ли су разлози за неплаћање оправдани, често 
се и чини се оправдано приговара.137 Тако се, 
умјесто да новчана казна буде замјена крат-
котрајној казни затвора, она управо претвара 
у ту казну, најчешће у трајању које је краће и 
од општег минимума казне затвора.

И нека друга законодавства која су прихватила 
рјешење сличном нашем предвиђају изузет-
ке од правила о изузетном изрицању крат-
котрајне казне затвора. § 41/3 КЗ Швајцарске 
(Strafgesetzbuch) прописује да се то правило 
не односи на случај замјене неплаћене нов-
чане казне казном затвора, а чл. 45. ст. 2. КЗ 
Хрватске да се не односи на казну затвора као 
замјену за неплаћену новчану казну, за неиз-
вршен рад за опште добро или за опозвану 
условну осуду.

 

9. СТАНОВИШТА ВРХОВНОГ СУДА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Рјешење из новог КЗ РС које се односи на 
краткотрајну казну затвора већ је изазвало 
жустру расправу око тога да ли је његовом 
примјеном могуће изрећи новчану казну и 
онда кад то не омогућавају ни одредбе о убла-
жавању казне. Ту се ради о кривичним дјелима 
за која је прописана казна затвора са посебним 
минимумима од једне године или шест мје-
сеци. За кривична дјела са таквим посебним 
минимумима по чл. 54. ст. 6. и 7. КЗ РС казна 
затвора се може ублажити само до три мје-
сеца. Дакле, по тој одредби за њих се уопште 
не може ни изрећи новчана казна. Међутим, 
Врховни суд РС стао је на становиште да је то 
могуће. У образложењу пресуде Врховног суда 

136 Јовашевић и Мар. Симовић. (2017). Суплеторни затвор у кривичном и прекршајном праву Србије. Годишњак 
Правног факултета „Apeiron“ бр. 7/17, стр. 196. наводе да се у Србији суплеторни затвор као облик замјене за 
неизвршење новчане казне често јавља у судској пракси о чему свједоче бројни примјери; Killias, стр. 630. наводи 
да се у Швајцарској чак 1/4 неплаћених новчаних казни претвори у казну затвора.

137 Нпр. Марковић, стр. 11, истиче да је основна сврха новчане казне да се њеном примјеном смањи број безусловно 
примјењених казни затвора.
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РС наводи се да до таквог закључка доводе 
језичко, систематско и циљно тумачење чл. 
46. ст. 3. КЗ РС.138 

Многи се са овим становиштем оправдано не 
слажу. Било које тумачење кривичноправне 
норме мора поћи од текста самог закона. По-
требно је што више поштовати текст закона и 
што мање удаљавати се од њега.139 Граматич-
ко тумачење је најједноставнији и најобјек-
тивнији начин тумачења. Оно се састоји у 
објашњењу буквалног садржаја закона путем 
етимолошког, граматичког и синтактичког 
разумјевања његовог текста.140 Исправно је-
зичко тумачење одредби КЗ РС не може до-
вести до становишта која је заузео Врховни 
суд РС. 

Одредбе чл. 54. ст. 6. и 7. КЗ РС не предвиђају 
изузетак од примјене правила по коме се убла-
жавањем казне не може изрећи новчана казна 
за кривична дјела за која су као посебни мини-
муми прописане казна затвора од шест мјесеци 
или једне године. Да је то законодавац стварно 
намјеравао могао је то јасно и једноставно 
учинити тако што би на крају одредби које 
гласе „ако је за кривично дјело као најмања 
мјера казне прописана казна затвора од једне 
године, казна се може ублажити до три мје-
сеца“ и „ако је за кривично дјело као најмања 
мјера казне прописана казна затвора испод 
једне године, казна се може ублажити до три 
мјесеца“ додао „осим у случају предвиђеном 
чл. 46. ст. 3 КЗ РС. На сличан начин законода-
вац је то могао учинити и додатком у одредби 
чл. 46. ст. 3 КЗ РС нпр. прописивањем „Код 
изрицања новчане казне умјесто казне крат-
котрајног затвора не важе ограничења из чл. 
54. ст. 6. и 7. КЗ РС. Неспорна чињеница је да 
то законодавац није учинио.

Језичким тумачењем одредбе чл. 46. ст. 3. 
КЗ РС није могуће извући закључак да она 
омогућава изрицање новчане казне умјесто 
краткотрајне казне затвора мимо услова који 
су прописани одредбама чл. 54. ст. 6. и 7. КЗ 
РС. Дакле, по овој одредби новчана казна 
може се изрећи умјесто казне затвора до шест 
мјесеци само онда кад то остале одредбе КЗ РС 
омогућавају. Овако широко тумачење одредбе 
чл. 46. ст. 3. КЗ РС Врховног суда РС излази 
из граница језичког тумачења. Чини се да 
такво становиште заступа и Икановић који 
истиче да кад се ради о кривичним дјелима 
за која ће суд на основу ове одредбе изрицати 
новчану казну „законско рјешење упућује на 
она кривична дјела за која се новчана казна 
по редовном реду ствари може изрећи, укљу-
чујући и одредбе о ублажавању казне“.141

Тачно је то, што се наводи у образложењу на-
ведене пресуде Врховног суда РС, да је циљ за-
конодавца био да се због њихових негативних 
посљедица избјегне изрицање краткотрајних 
казни затвора. Међутим, исто тако, јасан циљ 
законодавца био је и да се пооштравањем 
одредби о границама ублажавања казне оне-
могући изрицање новчане казне за релативно 
тежа кривична дјела, за она за која је прописан 
посебан мининум од шест мјесеци затвора 
или тежа казна, што пресуда Врховног суда 
РС занемарује. То важи и за ново рјешење из 
чл. 63. ст. 2. КЗ РС по коме се условна осуда 
више не може изрећи за кривична дјела за 
која је прописан максимум казне затвора од 
десет година.142

Правилно систематско тумачење, супротно 
закључку Врховног суда РС, управо указује на 
супротно становиште. Становиштем Врховног 
суда РС одредба чл. 46. ст. 3. КЗ РС директно 

138 Пресуда Врховног суда РС бр. 80 0 К 094472 18 Квлз од 7. августа 2019. године која се односи на кривично дјело 
омогућавање уживања опојних дрога из чл. 208. ст. 1. КЗ РС за које је прописана казна затвора од једне до осам 
година, за које се примјеном одредби о ублажавању казне не може изрећи новчана казна, којом је одбијен захтјев 
за заштиту законитости ОЈТ у Бијељини изјављен против правоснажне пресуде Основног суда у Бијељини бр. 80 
0 К 094472 18 К од 25. јула 2018. године којом је за то кривично дјело изречена новчана казна од 800,00 КМ.

139 Бачић, стр. 105. Аутор додаје да границе сваког тумачења одређује принцип законитости у својој интегралности; 
Ристивојевић. (2009). Тумачење кривичноправне норме. Правни живот бр. 9/09, стр. 788. истиче да је језичко 
тумачење главно и прво средство тумачења од кога се полази и да остала средства служе само за исправљање 
језичког значења кад се оно не поклапа са правим значењем.

140 Бачић, стр. 107.
141 Икановић, 2017, стр. 166.
142 Ристивојевић, стр. 786, истиче да циљно тумачење није могуће као проширујуће или сужавајуће и поставља 

питање који се циљ има примјенити ако у једном случају има више циљева.
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долази у колизију са одредбама чл. 54. ст. 6. и 
7. КЗ РС које недвосмислено онемогућавају да 
се ублажавањем казне изрекне новчана казне 
за кривична дјела за која су прописани посеб-
ни минимуми од шест мјесеци или једне го-
дине затвора. Систематско тумачење било које 
одредбе КЗ РС треба да доведе до рјешења по 
коме су све одредбе КЗ РС усклађене, а не су-
протно. Оно представља утврђивање значења 
правне норме путем њеног односа са другим 
нормама правног система којем припада.143 

У наведеној пресуди Врховни суд РС заузео 
је још једно становиште за које није дао било 
какво образложење. Оно омогућава да замјена 
краткотрајној казни затвора, казни затвора од 
три до шест мјесеци, буде новчана казна у било 
ком износу, па и у минималном износу који 
предвиђа КЗ РС од 300,00 КМ. У конкретном 
примјеру то је новчана казна од 800,00 КМ. 
Становиште Врховног суда РС није логично. 
Овдје се логично намеће питање како оваква 
новчана казна може представљати адекватну 
замјену за изрицање казне затвора од три до 
шест мјесеци. На треба заборавити да КЗ РС 
у чл. 50. ст. 2. изричито прописује паритет 
новчане казне и казне затвора. По тој одредби 
дан затвора је изједначен са 50,00 КМ. И овдје 
правилно систематско тумачење одредби КЗ 
РС доводи до потпуно другачијег становишта, 
становишта по коме износ новчане казне која 
се изриче умјесто краткотрајне казне затвора 
примјеном одредбе о изузетности краткотрај-
не казне затвора мора одговарати казни затво-
ра од три до шест мјесеци по паритету који је 
утврдио сам КЗ РС. Ово становиште Врховног 
суда РС посредно није у складу ни са одредбом 
чл. 54. ст. 2. КЗ РС која предвиђа да ће суд при 
одлучивању у којој мјери ће казну ублажити 
посебно узети у обзир најмању и највећу мјеру 
казне прописане за конкретно кривично дјело.

Треба истаћи да § 47. њемачког Strafgesetzbuch 
који регулише изузетност изрицања крат-
котрајне казне затвора, који је представљао 
један од узора по коме је краткотрајна каз-
на затвора нормирана у хрватском и нашем 

законодавству, сасвим супротно становишту 
Врховног суда РС изричито прописује да се у 
том случају казни затвора од једног мјесеца 
(општи минимум казне затвора) одговара нов-
чана казна од тридесет дневних износа (ми-
нимум новчане казне је пет дневних износа). 

Занимљиво је да Нацрт закона о измјенама и 
допунама КЗ РС предвиђа измјену одредби о 
ублажавању казне. Ако предложена рјешења 
буду прихваћена ублажавањем казне моћи ће 
се изрећи новчана казна за кривична дјела 
за која је као посебан минимум прописана 
казна затвора од једне године.144 Могуће је да 
је разлог за ову измјену и то што се уочило 
да је наведено становиште Врховног суда РС 
спорно. Међутим, тим новим рјешењем ће се 
нарушити систематичност и склад одредби о 
ублажавању казне. Ако оно буде усвојено нов-
чана казна ублажавањем ће се моћи изрећи 
како за кривична дјела за која је прописан 
посебан минимум од једне године, тако и за 
кривична дјела за која је прописан посебан 
минимум од шест или три мјесеца. На тај на-
чин кривична дјела која се знатно разликују 
по тежини, на шта упућује прописана казна, 
имаће исту границу ублажавања, што није 
оправдано. Нпр. исту границу ублажавања 
имаће кривична дјела за која је прописана 
казна затвора до једне године као и она за 
која је прописана казна затвора од једне до 
десет година.

 

10. ЗАКЉУЧЦИ

Нови КЗ РС донио је више новина, од којих је 
једна од најзначајнијих реформа краткотрајне 
казне затвора. Иако се ради о рјешењу које ће 
у нашој пракси оставити значајан траг у нашој 
стручној јавности оно је прошло скоро неза-
пажено. Институт изузетног изрицања казне 
затвора до шест мјесеци представља замјену 
за ранију замјену изречене казне затвора до 
шест мјесеци новчаном казном, тзв. откуп 
казне затвора. Прије реформе казне крат-
котрајног затвора није обављено било какво 
истраживање, што је свакако недостатак, које 

143 Ibidem, стр. 786. Аутор цитира Камбовског по коме „нема кривичноправног система који не тежи логичкој 
заокружености, непротиврјечности и усклађеном дјеловању његових елемената“.

144 Чл. 12. Нацрта Закона о измјенама и допунама КЗ РС из децембра 2019. године.
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би показало у ком обиму се у нашој пракси 
примјењује казна затвора до шест мјесеци, 
за која све кривична дјела и у ком обиму с 
обзиром на прописану казну, у ком обиму се 
примјењују друге кривичне санкције и мјере 
које треба да буду замјена за казну краткотрај-
ног затвора и којим све кривичним санкцијама 
и мјерама и у ком обиму се намјерава замије-
нити казна затвора до шест мјесеци. И у нашој 
стручној литератури проблем краткотрајне 
казне затвора недовољно је стручно обрађен 
и анализиран. 

На казне затвора до шест мјесеци у укупном 
броју изречених казни затвора у Републици 
Српској отпада значајан дио, због чега ову 
казну није ни мало једноставно елиминисати, 
поготово, ако је као у нашем законодавству 
палета могућих алтернатива изузетно сиро-
машна. Кад се изрицање казне затвора до 
шест мјесеци практично претвара у изузетак 
логично би било да се истовремено низом но-
вих рјешења проширује простор за изрицање 
других кривичних санкција и мјера које треба 
тај простор који је напустила казна затвора до 
шест мјесеци да попуне. Нови КЗ РС учинио 
је управо супротно, ограничио је изрицање 
условне осуде, знатно је пооштрио границе 
ублажавања казне чиме је знатно ограничио 
изрицање новчане казне, избацио је судску 
опомену из система кривичних санкција, рад 
у јавном интересу регулисао је на начин на 
који не може бити алтернатива изрицању 
краткотрајне казне затвора. 

Нови КЗ РС алтернативу изрицању казне за-
твора до шест мјесеци практично искључиво 
види у новчаној казни. Наравно, то је проблем 
сам по себи због тога што живимо у друштву у 
коме је већина грађана на ивици сиромаштва 
и у коме новчана казна још дуго неће имати 
значај какав има у неким развијеним држава-
ма. Ново рјешење, свакако, смањује могућност 
индивидуализације кривичне санкције, а нега-
тивно утиче и на казнену полиитку, за коју се 
код нас иначе сматра да је преблага. Рјешење 
по коме се приликом изрицања новчане казне 
умјесто казне затвора до шест мјесеци оба-
везно води рачуна о томе да ли ће се новчана 
казна моћи извршити актуелним чини исте 
оне примједбе које су се упућивале замјени 

изречене казне затвора до шест мјесеци нов-
чаном казном. Утврђивање овог услова на 
задовољавајући начин ће, сасвим сигурно, за 
судове представљати тешко рјешив проблем. 

Становишта Врховног суда РС по коме се умје-
сто изрицања казне затвора до шест мјесеци 
може изрећи новчана казна и онда када се 
она не може изрећи ни примјеном одредби о 
ублажавању казне и по коме се у том случају 
може изрећи новчана казна у било ком износу, 
па и у минималном просто намећу читав низ 
питања на која је тешко дати задовољавајуће 
одговоре. 

Основано се може поставити питање да ли 
је институт изузетног изрицања казне крат-
котрајног затвора у нашем законодавству 
заиста боље рјешење од ранијег института 
замјене изречене казне затвора новчаном 
казном. Ако судови истрају у примјени стано-
вишта Врховног суда РС по коме се примјеном 
института изузетног изрицања казне затвора 
до шест мјесеци може изрицати новчана каз-
на и онда кад то није могуће ни примјеном 
одредби о ублажавању казне, посебно стано-
вишта по коме се тад може изрицати новчана 
казна у било ком износу, па и у минималном 
нарушавајући паритет између казне затвора 
и новчане казне који је сам КЗ РС установио 
и ако судови „идући линијом мањег отпора“ 
практично престану изрицати казну затвора 
до шест мјесеци, избјегавајући је чак и у оним 
случајевима у којима би она очигледно била 
оправдана, а новчаном казном се очигледно не 
би могла остварити сврха кажњавања, што је 
реално очекивати, ово ново решење би се мог-
ло показати и знатно лошијим од претходног.
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Синиша Лазаревић, судија Основног суда у Бијељини 

Посебне истражне радње – 
одређивање и контрола

УВОД

На првом мјесту а у циљу поступања суда „у 
складу са законом“, приликом одлучивања о 
приједлогу за одређивање посебних истраж-
них радњи, ваља указати на једно од основних 
начела кривичног законодавства и то принцип 
законитости а који је прописан одредбама 
члана 2. став (2) Закона о кривичном поступку 
Републике Српске ("Службени гласник Репу-
блике Српске", 53/2012, 91/2017 и 66/2018) 
- у даљем тексту ЗКП-а РС, који гласи „Прије 
доношења правоснажне пресуде осумњиче-
ни, односно оптужени може бити ограничен 
у својој слободи и другим правима само под 
условима које одређује овај закон.“ Нагла-
шавање предњег основног начела, принципа 
законитости, ваља посматрати управо кроз 
услове дефинисане законом (које одредбе 
ће бити разматране у наставку текста) које 
прописују јасне и прецизне услове приликом 
провјеравања испуњености кумулативно по-
стављених законских услова од стране суда 
а приликом одређивања и трајања посебних 
истражних радњи. Такође, у вези са предњим 
додатно је законодавац нагласио у одредби из 
члана 10. став (2) ЗКП-а РС (Законитост дока-
за) да „Суд не може заснивати своју одлуку на 
доказима прибављеним повредама људских 
права и слобода прописаних Уставом и међу-
народним уговорима, које је ратификовала Бо-
сна и Херцеговина, нити на доказима који су 
прибављени битним повредама овог закона.“ 
Дакле, обраћање пажње на предње одредбе 
закона ваља имати на уму све вријеме током 
провјеравања испуњености законских услова 
за одређивање и контроле одређених посебних 
истражних радњи те током њиховог трајања, 
како би на тај начин прибављени докази били 

законити, односно како би суд на истима у 
коначном могао засновати своју одлуку.

ОДЛУЧИВАЊЕ СУДА О ПРИЈЕДЛОГУ 
ТУЖИОЦА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ 
ПОСЕБНИХ ИСТРАЖНИХ РАДЊИ

- ЗАКОНСКИ УСЛОВИ ЗА 
ОДРЕЂИВАЊЕ ПОСЕБНИХ 
ИСТРАЖНИХ РАДЊИ И ВРСТЕ 
ПОСЕБНИХ ИСТРАЖНИХ РАДЊИ

I

Посебне истражне радње (како то и из њи-
ховог назива произилази), као супсидијарне 
радње доказивања у односу на редовне радње 
доказивања, врсте ових радњи те услови за 
њихову примјену, у ЗКП-у РС прописане су у 
глави XVII овог закона. 

а) Услови за одређивање посебних 
истражих радњи и врсте 

Наиме, конкретно одредба из члана 234. став 
(1) прописује да „Против лица за које постоје 
основи сумње да је само или заједно са дру-
гим лицима учествовало или учествује у из-
вршењу кривичног дјела из члана 235. овог 
закона могу се одредити посебне истражне 
радње, ако се на други начин не могу при-
бавити докази или би њихово прибављање 
било повезано са несразмјерним тешкоћама.“ 
Надаље су у ставу (2) члана 234. цитираног 
закона прописане врсте посебних истражних 
радњи и то „Истражне радње из става 1. овог 
члана су: а) надзор и техничко снимање те-
лекомуникација, б) приступ компјутерским 
системима и компјутерско сравњење података, 
в) надзор и техничко снимање просторија, 
г) тајно праћење и техничко снимање лица, 
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транспортних средстава и предмета који су 
у вези са њима, д) коришћење прикривених 
истражилаца и коришћење информатора, ђ) 
симуловани и контролисани откуп предмета 
и симуловано давање поткупнине и е) надзи-
рани превоз и испорука предмета.“

Кривична дјела за која се могу одредити по-
себне истражне радње таксативно су наведена 
у одредби члана 235. ЗПК-а РС, а који гла-
си “Радње из члана 234. став 2. овог закона 
могу се одредити за кривична дјела: а) против 
уставног уређења и безбједности Републике 
Српске, б) против човјечности и вриједности 
заштићених међународним правом, в) теро-
ризма и за која се према Кривичном законику 
може изрећи казна затвора од пет година или 
тежа казна.“ 

Овдје ваља истаћи да је новелирано законско 
рјешење, дефинисано на напријед прописани 
начин, резултат посљедњих измјена и допуна 
ЗКП-а РС а учињених у свјетлу проблемати-
зовања широке могућности њихове примјене 
те усљед тога и реалне опасности која је по-
стојала у ранијем законском рјешењу а које је 
у пракси водило до несразмјерног мијешања 
јавних власти у приватни и породични живот 
појединца, што је за посљедицу доводило у 
питање уставност самог закона. У вези са по-
сљедњим, аналогне одредбе ЗКП-а БИХ су у 
поступку пред Уставним судом БиХ оцијењене 
да су у супротности са Уставом БиХ (Одлука 
број У-5/16 од 01.06.2017. године), након чега 
су и услиједиле интервенције законодавца и у 
ЗКП-у РС, па је тако у одређеној мјери, мада 
не и довољној, сужен круг кривичних дјела за 
која се могу примијенити посебне истражне 
радње, а што је истакнуто као неопходна за-
конска мјера у демократском друштву ради 
заштите основних друштвених вриједности. 
Ово сужење у могућности примјене посебних 
истражних радњи се у конкретном односило 
прије свега на кривична дјела за која се према 
раније важећем законском рјешењу ЗКП-а РС, 
прије измјена и допуна учињених у 2018. го-
дини, Законом о измјенана и допунама Закона 
о кривичном поступку РС објављеном у „Сл. 
гласнику РС“, број 66/18, за која је законом 
прописана казна затвора до три године, што 
истовремено представаља посебан законски 

максимум казне затвора која се може изрећи 
за таква кривична дјела, које је као такво 
и било изложено критици несразмјерности 
уплитања јавне власти у права појединца, 
односно неопходности да ограничења права 
морају бити сразмјерна легитимном циљу.

Анализирајући законом прописане кумула-
тивне услове а чије испуњење провјерава суд 
(судија за претходни поступак надлежног суда) 
приликом испитивања приједлога тужиоца за 
одређивање посебних истражних радњи, ваља 
поћи од смисла законске одредбе из члана 234. 
став (1) која прописује да „Против лица за које 
постоје основи сумње да је само или заједно 
са другим лицима учествовало или учествује у 
извршењу кривичног дјела из члана 235. овог 
закона могу се одредити посебне истражне 
радње, ако се на други начин не могу приба-
вити докази или би њихово прибављање било 
повезано са несразмјерним тешкоћама.“ 

Тако, из предње одредбе ЗКП-а РС јасно се 
могу разлучити кумулативни законски услови 
који се морају остварити, да би суд утврђујући 
њихово испуњење удовољио приједлогу тужи-
оца и одредио посебну истражну радњу или 
више њих као супсидијарну радњу доказивања 
а који се могу сврстати у материјално прав-
не услове и то: 
- Постојање основа сумње као нижег 

степена сумње а која се у правилу изводи 
из постојања одређених посредних доказа 
нпр. у виду оперативних сазнања ОСЛ као 
и других сазнања до којих се у фази истра-
ге дошло (нпр. саслушњем лица на која 
се по основу резултата из истраге указује 
да посједују одговарајућа сазнања о по-
чињеном/им кривичном/им дјелу/има те 
у комбинацији са другим доказним сред-
ствима из којих се могу извести закључци 
о постојању основа сумње на кривично/а 
дјело/а и његовог одређеног учиниоца 
а за које/а дјело/ла се по закону могу 
наредити посебне истражне радње), да је 
одређена особа или више њих учествовала 
или учествује у учињењу кривичног дјела 
прописаног чланом 235. ЗКП РС.

- Да је дјело за које постоји основ 
сумње одређено из каталога дјела 
прописаних чланом 235. ЗКП РС.
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- Да је идентификована одређена осо-
ба као учинилац или више одређе-
них особа као учинилаца у погледу 
које је утврђено постојање основа 
сумње да је сама или са другим особама 
учествовала или учествује у извршењу за-
коном одређених кривичних дијела (про-
писаних чл. 235. ЗКП РС).

- Да се на други начин не могу при-
бавити докази или би њихово при-
бављање било повезано са несра-
змјерним тешкоћама, као сине qуа нон 
за одређивање посебних истражних радњи 
као супсидијарних радњи доказивања.

Управо посљедњи материјално правни услов 
за одређивање посебних истражних радњи 
упућује на закључак о интенцији законо-
давца у правцу ограничења у примјени ових 
посебних радњи доказивања и указује на 
чињеницу да се ради о изузетним радњама 
доказивања а не о радњама које се примјењују 
у правилу, односно на рестриктивност у 
могућности њихове примјене.

Надаље, слиједи провјера постојања формал-
но правних услова за одређивање посебних 
истражних радњи дефинисаних у одредбама 
ЗКП-а РС насловљеним у поднаслову као Над-
лежност за одређивање и трајање истраж-
них радњи и то у одредбама члана 236. став 1. 
којим је прописано да „Истражне радње из чла-
на 234. став 2. овог закона одређује наредбом 
судија за претходни поступак, на образложени 
приједлог тужиоца, који садржи: податке о 
лицу против кога се радња предузима, основе 
сумње из члана 234. ст. 1. или 3. овог закона, 
разлоге за њено предузимање и остале битне 
околности које захтијевају предузимање радњи, 
навођење радње која се захтијева и начин ње-
ног извођења, обим и трајање радње. Наредба 
садржи исте податке као и приједлог тужиоца, 
као и утврђивање трајања наређене радње.“

Дакле, из предње цитираних одредби закона 
може се јасно разлучити да су формално прав-
ни услови за одређивање посебних истражних 
радњи:
- Постојање образложеног приједлога 

тужиоца са јасно одређеним законским 
елементима у виду података о лицу против 
кога се радња предузима.

- Основи сумње у виду одређења дјела 
- чињеничног описа из којег произи-
лазе законски елементи бића кри-
вичног дјела у погледу којег се посебне 
истражне радње могу одредити.

- Разлоге за примјену посебних ис-
тражних радњи и остале битне окол-
ности које захтијевају предузимање ових 
радњи.

- Навођење радње чије се предузи-
мање предлаже, начина њеног спро-
вођења те обим и трајање радње.

- Те коначно да наредба судије за пет-
ходни поступак мора да садржи нај-
мање исте податке као приједлог 
тужиоца.

Посљедње законско одређење да „наредба 
судије за претходни поступак мора да садржи 
најмање исте податке као приједлог тужиоца“ 
указује да свакако наредба судије за прет-
ходни поступак може и у правилу треба да 
има формалнији садржај, па чак и у случају 
када приједлог тужиоца формално не садржи 
адекватно образложење али садржи све битне 
чињенице, наводе и доказе из којих се исте ут-
врђују неопходне да би се утврдило постојање 
законом прописаних кумулативних услова. 
Стога наредба суда обавезно има садржавати 
образложење а у којем ће се суд осврнути на 
налажење утврђених - испуњених услова за 
одређивање предложених посебних истраж-
них радњи и аргументованих разлога из којих 
је приједлогу удовољено.

Наиме, управо се и једино кроз на наведе-
ни начин образложену судску одлуку, 
може закључити (провјерити) да за-
иста постоје основи сумње на почињење 
тачно одређеног кривичног дјела за 
које се ова доказна радња може одре-
дити и од конкретног осумњиченог или 
више њих, затим да се прибављању до-
каза није могло прибјећи примјеном 
редовних радњи доказивања или би 
прибављање доказа редовним доказним 
радњама било скопчано са несразмјер-
ним тешкоћама. Ово значи, да је наредба у 
свему законито издата само ако је на предњи 
начин образложена, односно ако се из садр-
жаја исте јасно има закључити да су испуњени 
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сви законски услови за примјену посебних 
истражних радњи, те да је њихова примјена 
заиста неопходна у конкретној кривично прав-
ној ствари, што истој у крајњем даје значај 
наредбе издате „у складу са законом“.

У коначници, слиједећи правни принцип аргу-
ментум а цонтрарио, а како је и одредбом чла-
на 234. став 1. ЗКП-а РС прописано да „Против 
лица за које постоје основи сумње да је само 
или заједно са другим лицима учествовало 
или учествује у извршењу кривичног дјела из 
члана 235. овог закона могу се одредити посеб-
не истражне радње...“, то с тим у вези за случај 
да суд нађе како се нису испунили законом 
прописани кумулативни услови за одређи-
вање посебних истражних радњи, односно да 
приједлог тужиоца не садржи аргументоване 
чињенице и доказе по основу којих се исте 
утврђују, уз испуњење законских услова за 
њихово одређивање, судија за претходни по-
ступак неће издати наредбу, већ ће посебним 
рјешењем одбити приједлог тужиоца.

б) Изузетак од обавезе издавања 
писане наредбе

У члану 236. став 2. ЗКП-а РС прописано је 
да „Изузетно, ако се писана наредба не може 
добити на вријеме и ако постоји опасност од 
одгађања, може се почети са извршавањем 
истражне радње из члана 234. овог закона и 
на основу усмене наредбе судије за претходни 
поступак. Писани налог судије за претходни 
поступак мора бити прибављен у року од 24 
часа од издавања усмене наредбе.

Дакле, законодавац је предњим законским 
рјешењем само одложио вријеме за које је 
потребно да се посебна писана наредба којом 
се одређује посебна истражна радња изради, а 
за које вријеме провођење конкретне посебне 
истражне радње ради постизања легитимног 
циља не трпи, него се са истом отпочиње 
одмах по датој усменој сагласноси судије за 
претходни поступак, уз претходно увјерење су-
дије о испуњености свих материјално правних 
предуслова за одређивање конкретне посебне 
истражне радње док ће образложење формал-
но правних предуслова бити накнадно дато 
издавањем писаног налога судије за претход-
ни поступак у року од 24 х.

ц) Трајање посебних истражних радњи

Одредбом члана 236. став 3. ЗКП-а РС про-
писано је да „Истражне радње из члана 234. 
став 2. т. а), б), в), г) и е) овог закона могу 
трајати најдуже до мјесец дана, а ако оне дају 
резултате и постоји разлог да се настави са њи-
ховим спровођењем ради прикупљања доказа 
могу се, на образложени приједлог тужиоца, 
продужити за још мјесец дана, с тим да мјере 
из т. а), б) и в) могу трајати укупно најдуже 
шест мјесеци, а мјере из т. г) и е) укупно нај-
дуже три мјесеца. Захтјев за радњу из члана 
234. став 2. тачка ђ) овог закона може се од-
носити само на једнократни акт, а захтјев за 
сваку наредну радњу против истог лица мора 
садржавати разлоге који оправдавају њену 
употребу. Став (4) гласи да „Наредба судије за 
претходни поступак, као и приједлог тужиоца 
из става 1. овог члана чувају се у посебном 
омоту. Тужилац и судија за претходни посту-
пак ће састављањем или преписом записника 
без навођења личних података прикривеног 
истражиоца и информатора или на други од-
говарајући начин спријечити да неовлашћена 
лица, осумњичени и његов бранилац открију 
идентитет прикривеног истражиоца и инфор-
матора.“ 

Због инвазивног карактера посебних ис-
тражних радњи, односно јачине задирања у 
основна људска права и слободе човјека, те 
због постизања равнотеже између легитимног 
циља у друштву који се примјеном посебних 
истражних радњи има постићи у виду најви-
шег степена задирања јавне власти у право 
на приватност и сразмјерности у ограничењу 
ових Уставом и конвенцијама загарантованих 
права у виду постизања пропорционалности 
мијешања јавне власти сразмјерно легитим-
ном циљу, законом је дакле, предњим закон-
ским одредбама, као и законским условима 
за њихово одређивање и контролисање, стро-
го ограничено трајање посебних истражних 
радњи и то на максимално вријеме најдуже 
до 30 дана за истражне радње из члана 234. 
став 2. т. а), б), в), г) и е) ЗКП-а РС.

Надаље, трајање истражне радње из члана 
234. став 2. тачка ђ) овог закона може се од-
носити само на једнократни акт, а захтјев за 
сваку наредну радњу против истог лица мора 
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садржавати разлоге који оправдавају њену 
употребу.

Изузетно, трајање истражних радњи из члана 
234. став 2. ЗКП-а РС само уз законски услов а 
то је да ако оне дају резултате и постоји разлог 
да се настави са њиховим спровођењем ради 
прикупљања доказа (прикупљени докази у 
току њиховог спровођења потврђују основ 
сумње на почињење кривичног дјела од од-
ређеног осумњиченог али нису прикупљени у 
довољној мјери него се из тих резултата при-
купљених доказа основано може очекивати 
прикупљање доказа по квантитету и квалитету 
који њихово предузимање оправдава) могу се, 
на образложени приједлог тужиоца, проду-
жити за још мјесец дана, с тим да мјере из т. 
а), б) и в) могу трајати укупно најдуже шест 
мјесеци, а мјере из т. г) и е) укупно најдуже 
три мјесеца.

Такође, наредба суда којом се наређује про-
дужење посебних истражних радњи подраз-
умијева провјеру суда и утврђење постојања 
свих како материјално правних тако и фор-
мално правних предуслова за њихово даље 
предузимање а који су идентични као и при-
ликом њиховог провјеравања од стране суда 
у вријеме издавања наредбе којом су те ис-
тражне радње првобитно одобрене/наређено 
њихово спровођење. Ово тим прије што је и 
за продужење посебних истражних радњи 
неопходан образложен приједлог тужиоца, па 
аналогно томе и наредба суда за продужење 
посебних истражних радњи да би задовољила 
стандард „у складу са законом“ мора садржа-
вати најмање исто што и приједлог тужиоца, 
а како је то напријед већ и описано у погледу 
форме наредбе суда.

д) Обустава извршења посебних 
истражних радњи

Одредбом члана 236. став 5. ЗКП-а РС пропи-
сано је да „Судија за претходни поступак мора 
писаним налогом, без одгађања, обуставити 
извршење предузетих радњи ако су престали 
разлози због којих су радње биле одређене.“

Дакле, законодавац оставља у надзор и кон-
тролу судије за претхдни поступак да, одмах 
пошто утврди да су престали разлози или по 
истеку времена за које су радње одређене, било 

на приједлог тужиоца или по службеној дуж-
ности, обустави извршење предузетих радњи.

е) Чување материјала добијеног 
предузимањем радњи и 
обавјештавање о предузетим 
радњама

Одредбом члана 237. став 1. ЗКП-а РС пропи-
сано је да „Након престанка примјене радњи 
из члана 234. овог закона полицијски органи 
морају све информације, податке и предмете 
добијене предузетим радњама, као и извјештај 
о томе предати тужиоцу. Тужилац је дужан да 
достави судији за претходни поступак писани 
извјештај о предузетим радњама. На основу 
поднесеног извјештаја судија за претходни 
поступак провјерава да ли је поступљено по 
његовој наредби.“

Ставом (2) цитиране одредбе закона прописа-
но је да „Ако тужилац одустане од кривичног 
гоњења, односно ако информације и подаци 
прибављени примјеном наређених радњи нису 
потребни за кривични поступак, уништиће се 
под надзором судије за претходни поступак, 
који ће о томе саставити посебни записник. 
О предузимању радњи, разлозима за њихово 
предузимање, информацији да добијени ма-
теријал није био основ за кривично гоњење 
и да је уништен писано се обавјештава лице 
против којег је нека од радњи из члана 234. 
став 2. овог закона била предузета.“ Ставом 
(3) исте одредбе закона прописано је да „Су-
дија за претходни поступак ће, без одгађања, 
а након предузимања радњи из члана 234. 
овог закона, обавијестити лице против којег 
је радња била предузета. Лице против којег је 
радња била предузета може од суда затражити 
испитивање законитости наредбе и начина на 
који је спроведена радња.“

Ставом (4) наведене законске одредбе пропи-
сано је да се „Подаци и информације добијени 
предузимањем радњи из члана 234. став 2. 
овог закона чувају се док се чува судски спис.“

Зависно од тога да ли се тужилац послије 
предузимања посебних истражних радњи, на 
основу резултата истих, опредијели за обуста-
ву истраге тј. одустане од кривичног гоњења, 
подаци прибављени наређеним радњама ће 
се под надзором судије за претходни поступак 
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уништити који ће о томе сачинити посебан за-
писник, док, пак, ако истрага од тужиоца није 
обустављена, подаци прибављени наређеним 
радњама чувају се док се чува судски спис. У 
сваком случају и ако су подаци уништени или 
ако се чувају, обавеза је суда да по престанку 
ових радњи без одгађања о њиховом предузи-
мању одмах обавијести лица против којих је 
радња била предузета која имају право од суда 
затражити испитивање законитости наредбе 
и начина на који је спроведена радња, на који 
начин се у коначном затвара круг провје-
равања и контроле од судије за претходни 
поступак одређивања и спровођења посебних 
истражних радњи те повјерава поступање са 
информацијама и материјалима прикупље-
ним наређеним радњама.

ф) Поступање без судског налога или 
изван њеног оквира 

Одредбом члана 239. ЗКП-а РС прописано је 
да „Ако су радње из члана 235. овог закона 
предузете без налога судије за претходни по-
ступак или у супротности са њом, суд на при-
бављеним подацима или доказима не може 
заснивати своју одлуку.“

Управо је предњом одредбом закона санкцио-
нисано непоступање приликом предузимања 
радњи по налогу судије за претходни поступак, 
односно поступање у супротности са налогом 
судије, па би се у тим случајевима радило о до-
казима прибављеним битним повредама овог 
закона, што за посљедицу има немогућност 
заснивања судске одлуке на тако прибављеним 
доказима а што прописује одредба из члана 
10. став 2 ЗКП-а РС.

г) Коришћење доказа прибављених 
посебним радњама 

Одредбом члана 240. ЗКП-а РС прописано 
је да „Техничке снимке, исправе и предмети 
прибављени под условима и на начин прописан 
овим законом могу се користити као докази у 
кривичном поступку. Прикривени истражи-
лац и информатор из члана 234. став 2. тачка 
д) овог закона, као и лица која су спровела 
истражне радње из члана 234. став 2. тачка ђ) 
овог закона - могу се саслушати као свједоци 
или као заштићени свједоци о току спровођења 
радњи или о другим важним околностима.

Докази прибављени спровођењем посебних 
истражних радњи, као и доказних радњи 
уопште, на главном претресу изводе се према 
правилима за извођење доказа а на начин про-
писан овим законом, како је то и дефинисано 
одредбом члана 240. ЗКП-а РС.

II

Као закључак након теоријског дијела слиједи 
преглед извода из судске праксе у погледу 
законитости предузетих посебних истражних 
радњи 

Извод из праксе Суда БиХ, пресуда број С1 2 
К 019353 15 К од 20.10.2016. године: 

„Принцип слободне оцјене доказа, који је 
прописан одредбом из члана 15. ЗКП БиХ је 
једино ограничен принципом законитости 
доказа прописаним чланом 10. ЗКП БиХ, 
којим је одређено да суд не може засновати 
своју одлуку на доказима прибављеним по-
вредама људских права и слобода прописаних 
уставом и међународним уговорима... нити 
на доказима који су прибављени битним 
повредама одредаба ЗКП-а БиХ.... Посебне 
истражне радње су мјере којима се у најши-
рем смислу задире у људска права појединца, 
па стога њихова примјена мора бити строго 
контролисана и ограничена само на изу-
зетне ситуације када суд, уз испуњење свих 
кумулативно прописаних увјета, утврди да 
је оправдано издати наредбу за спровођење 
посебних истражних радњи... Суд је утврдио 
да наредбе суда не садрже образложење ку-
мулативних услова за издавање овакве врсте 
наредбе – образложење основа сумње да је 
лице против којег је одређена наредба сам 
или с другим особама учествовало или уче-
ствује у учињењу кривичног дјела за које се 
може одредити примјена исте нити разлога 
због којих се докази не могу прибавити на 
други начин. Садржај наредби које су уложе-
не као доказ у овом кривичном поступку није 
у складу са одредбом члана 116. став 1 ЗКП 
БиХ, обзиром да недостатак потребних образ-
ложења, па чак и законске формулације „да 
се на други начин не могу прибавити докази 
или би њихово прибављање било повезано с 
несразмјерним тешкоћама“ “.
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Извод из праксе Суда БиХ, другостепена пре-
суда број С1 2 К 019353 17 Кж од 25.05.2017. 
године:

„30. Неосновани су приговори Тужилаштва 
којима је указивано да су приједлози тужи-
оца који су претходили издавању наредби 
испуњавали наведене стандарде нужне кон-
кретизације и образложености основа сумње 
и немогућности прибављања доказа другим 
истражним радњама... 33. Међутим чак и да су 
приједлози тужиоца за издавање предметних 
наредби садржавали законом прописане еле-
менте, то не може оснажити предметне наред-
бе, односно конвалидирати њихове напријед 
описане недостатке мањка нужне конкретиза-
ције и образложености, с обзиром на то да је на 
несумњив начин утврђено да издате наредбе 
нису испуњавале све законом прописане усло-
ве, који су неопходни за легитимно и легално 
ограничење права и слобода осумњичених. ... 
35. Стога, имајући у виду да члан 122. ЗКП-а 

БиХ предвиђа да се као доказ у кривичном по-
ступку могу користити само техничке снимке, 
исправе и предмети који су прибављени под 
законом прописаним условима, јасно је да се 
у супротном, тумачећи одредбу, аргуметум а 
цонтрарио, уколико нису испоштоване одред-
бе ЗКП-а БиХ у смислу њиховог одређивања, 
што је ријеч у конкретном случају, такви до-
кази нису допуштени у кривичном поступку.“

Приликом припреме конкретног рада на 
тему „ПОСЕБНЕ ИСТРАЖНЕ РАДЊЕ – ОД-
РЕЂИВАЊЕ И КОНТРОЛА“, као извори ко-
риштени су:
• „Модул Посебне истражне радње“ ауто-

ра Весна Антонић, Драган Митровић, 
Сарајево, фебруар 2012., 

• Закон о кривичном поступку РС („Сл. 
Гласник РС“ број: 53/12, 91/17 и 66/18)

• Извод из одлука Суда БиХ број: С1 2 К 
019353 15.
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Суд БиХ – начело 
законитости – проблеми 
примјене у пракси

Под појмом међународног кривичног права 
подразумијева се скуп правних правила која 
су установљена кроз међународне уговоре или 
друге споразуме чија се повреда испољава 
кроз нападе на међународне односе који би 
били изражени у нарушавању мира или у 
повредама човјечности у миру и у рату, као 
и напади на друге вриједности које су од зна-
чаја за цјелокупно човјечанство, одређују као 
међународна кривична дјела која повлаче ин-
дивидуалну кривичну одговорност и примјену 
кривичне санкције1. У ширем смислу то су сва 
она понашања за која је међународна зајед-
ница заинтересована да буду сузбијена због 
њиховог међународног карактера. Неопходна 
претпоставка за њихово сузбијање јесте да 
буду националним кривичним законодав-
ствима предвиђена као кривична дјела и да 
је за та кривична дјела одређена санкција а 
што је предмет ове анализе у свјетлу трагич-
ног оружаног сукоба и почињених злочина 
на подручју бивше Југославије, есенцијално 
Босне и Херцеговине с почетка деведесетих 
година прошлог вијека.

Дакле, Конвенција о спречавању и кажњавању 
злочина геноцида (1948), женевске конвенције 
I-IV о заштити жртава рата (1949) и Допунски 
протоколи I-II (1977), Конвенција против му-
чења и других сурових, нехуманих или пони-
жавајућих третмана или кажњавања (1984) и 
Европска конвенција о спречавању мучења, 

нехуманог или понижавајућег третмана или 
кажњавања (1987), конвенције су које спадају 
у међународно ратно право, али су за међуна-
родно кривично право од нарочитог значаја 
по томе што свака од ових конвенција садржи 
и кривичноправне одредбе по којима су све 
државе потписнице обавезне да својим кри-
вичним законима одреде кривичне санкције 
против лица која својим дјелима повреде про-
писе ових конвенција. Поред тога, конвенције 
изричито набрајају тешке повреде прописа 
конвенције које свака држава потписница 
мора својим законима да предвиди као кри-
вична дјела (принцип законитости).

Висока страна уговорница, Федеративна На-
родна Република Југославија (ФНРЈ), је Ука-
зом тадашњег Президијума Народне скупшти-
не ФНРЈ од 28.03.1950. године ратификовала 
женевске конвенције из 1949. године и у том 
правцу донијела Уводни закон за Кривични 
законик ФНРЈ објављен у Службеном листу 
број: 11/51 01.03.1951. године, којим је, између 
осталог, афирмисала принцип законитости. 
Кривичним закоником из 1951. године2 је 
испуњена обавеза тадашње ФНРЈ из рати-
фикације и кривична дјела злочини против 
човјечности и међународног права су уврште-
на у домаће законодавство (Глава XI) те су им 
одређене и кривичноправне санкције, чиме 
је ФНРЈ ступила у ред савремених европских 
законодавстава. 

1 Проф др Томић Звонимир, Нирнбершка пресуда, Едитио Мемориа Иурис, Сарајево, 2001, стр. 10
2 Службени лист ФНРЈ број: 13/51 од 02.03.1951. године Обзиром да је Законик мијењан и допуњаван више пута 

пречишћени текст је утврдио законодавни одбор Савезног вијећа Савезне народне скупштине и објављен је у 
Службеном листу ФНРЈ број: 30/59
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Са свим измјенама и допунама овај законик 
је представљао свеобухватну кодификацију 
кривичног права која ће послужити као основ 
за израду Кривичног закона Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије (КЗ СФРЈ) 
„Службени лист СФРЈ“, број.44/76, 3/90), који 
је и даље афирмисао, из већ створеног конти-
нуитета, принцип законитости; члан 3. „Ни-
коме не може бити изречена казна или друга 
кривична санкција за дјело које, прије него 
што је учињено, није законом било одређено 
као кривично дјело и за које није била законом 
прописана казна“, члан 4. став 1. „На учиниоца 
кривичног дјела примјењује се закон који је 
важио у вријеме извршења кривичног дјела“; 
став 2. „Ако је послије извршења кривич-
ног дјела измијењен закон, једном или више 
пута, примијениће се закон који је блажи за 
учиниоца“.

КЗ СФРЈ, као закон који је важио у периоду 
од 1992. до 1995. године у својој глави XVI 
утврђује дјела која се имају сматрати кри-
вичним дјелима против човјечности и међу-
народног права и то: члан 141. геноцид, 142. 
ратни злочин против цивилног становништва, 
члан 143. ратни злочин против рањеника и 
болесника, члан 144. ратни злочин против 
ратних заробљеника, члан 145. организовање 
група и подстицање на извршење геноцида 
и ратних злочина, члан 146. противправно 
убијање и рањавање непријатеља, члан 147. 
противправно одузимање ствари од убијених и 
рањених на бојишту, члан 148. употреба недо-
звољених средстава борбе, члан 149. повреда 
парламентара, члан 150. сурово поступање с 
рањеницима, болесницима и ратним заробље-
ницима, члан 151. уништавање културних и 
историјских споменика, члан 152. подстицање 
на агресивни рат, члан 153. злоупотреба међу-
народних знакова, члан 154. расна и друга 
дискриминација, члан 155. заснивање ропског 
односа и превоз лица у ропском односу и за 

ова дјела одређује кривично правну санкцију 
изнова потврђујући обавезе из ратификованих 
конвенција уз афирмацију принципа закони-
тости – легалитета, као неодвојивог дијела 
заштите људских права.

* * *

Есенцијалан проблем приликом примјене 
међународног права на подручју новофор-
миране државе појавио се када је БиХ својим 
законодавним рјешењима практично почела 
негирати ваљаност дотадашњих кодифика-
ција, у свјетлу законитости, заборављајући да 
је, у Декларацији о правима човјека и грађа-
нина (1789), Универзалној декларацији о људ-
ским правима (1948), Женевској конвенцији 
(IV) о заштити грађанских лица за вријеме 
рата (1949), Бечкој конвенцији о уговорном 
праву (1969), Повељом о основним правима 
у Европској унији (2000), Допунским прото-
колом уз Женевске конвенције од 12. августа 
1949. године о заштити жртава међународних 
оружаних сукоба (Протокол I, 1977), Рим-
ским статутом (1998), Међународним пактом о 
грађанским и политичким правима (МПГПП, 
1996)3 Европском конвенцијом за заштиту 
људских права и основних слобода (ЕКЉП, 
Конвенција, 1950)4 и још у низу међународ-
них уговора, начело законитости признато 
и прописано као једно од фундаменталних 
људских права.

Анексом I Устава Босне и Херцеговине (Устав 
БиХ) наведени су међународни споразуми који 
ће се примјењивати у Босни и Херцеговини а 
у контексту ратних злочина су посебно важни 
Конвенција о спречавању и кажњавању зло-
чина геноцида (1948), женевске конвенције 
I-IV о заштити жртава рата (1949) и Допунски 
протоколи I-II (1977), Конвенција против му-
чења и других сурових, нехуманих или пони-
жавајућих третмана или кажњавања (1984) и 
Европска конвенција о спречавању мучења, 

3 МГПП, члан 15 став 1 „Нико се неће сматрати кривим за дјела или пропуштања која нису представљала кривично 
дјело према домаћем или међународном праву у вријеме када су била почињена. Исто тако, неће се изрећи тежа 
казна од оне која се може примијенити у тренутку када је кривично дјело било извршено. Ако касније, послије 
извршења дјела, законском одредбом буде предвиђена примјена лакше казне, преступник ће се тиме користити“. 

4 ЕКЉП-Нема казне без закона, члан 7 став 1 „Нико се не може сматрати кривим за кривично дјело извршено 
чињењем или нечињењем које, у вријеме кад је дјело извршено, није представљало кривично дјело по унутрашњем 
или међународном праву. Исто тако, не може се изрећи строжија казна од оне која је била прописана у вријеме 
кад је кривично дјело извршено. 
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нехуманог или понижавајућег третмана или 
кажњавања (1987).

Према члану II Устава БиХ одредбе Европске 
конвенције о заштити људских права и основ-
них слобода се примјењују од стране судова у 
Босни и Херцеговини приоритетно у односу 
на домаће законодавство. „Права и слободе 
предвиђене у Европској конвенцији за за-
штиту људских права и основних слобода и 
њеним протоколима се директно примјењују 
и у Босни и Херцеговини. Ови акти имају 
приоритет над свим осталим законима“5. 
Одредба члана II 4 Устава БиХ гарантује: 
„Уживање права и слобода предвиђених у 
овом члану или у међународним споразумима 
наведеним у Анексу I овог устава, осигурано 
је свим лицима у Босни и Херцеговини без 
дискриминације по било којем основу као што 
је пол, раса, боја, језик, вјера, политичко и 
друго мишљење, национално или социјално 
поријекло, повезаност са националном мањи-
ном, имовина, рођење или други статус“.6

Дакле, принцип легалитета је због његове из-
узетне важности у домаћем правном систему 
подигнут на ниво уставне категорије, у Уставу 
Босне и Херцеговине и Уставу Федерације 
Босне и Херцеговине, на посредан начин, пу-
тем директне примјене Анекса I Устава Босне 
и Херцеговине и Анекса Устава Федерације 
Босне и Херцеговине. У Републици Српској и 
Брчко Дистрикту БиХ дошло је до посебног 
прописивања начела законитости. Тако је у 
члану 20. став 1. Устава Републике Српске 
одређено: „Нико не може бити кажњен за 
дјело које, прије него што је учињено, није 
било законом предвиђено као кажњиво дјело, 
нити му се може изрећи казна која за то дје-
ло није законом била предвиђена,“7 а начело 
законитости је прописано и у члану 39. став 
1. Статута Брчко Дистрикта БиХ: „Кривични 
закони немају ретроактивно дејство. Ово 
значи да ће кривична и друга кажњива дјела 

бити утврђена и пресуде донијете у складу 
са законом или прописом који је на снази у 
вријеме када је дјело почињено. У изузетним 
случајевима, кривичним законима се може 
прописати да имају ретроактивно дејство, 
али само уколико је нови закон или пропис 
повољнији за починиоца“.8

Кривични закон Босне и Херцеговине (КЗ БиХ 
(„Сл.гласник БиХ“, број 3/03, 32/03, 37/03, 
32/07,8/10)9 настојећи регулисати начело за-
конитости прописује; члан 3. став 1. „Кривична 
дјела и кривично правне санкције прописују 
се само законом“; став 2. „Никоме не може 
бити изречена казна или друга кривично 
правна санкција за дјело које, прије него што 
је учињено, није било законом или међународ-
ним правом прописано као кривично дјело и 
за које законом није била прописана казна“. 
Временско важење Кривичног закона члан 4. 
„На учиниоца кривичног дјела примјењује се 
закон који је био на снази у вријеме учињења 
кривичног дјела“; став 2. „Ако се послије 
учињења кривичног дјела једном или више 
пута измијени закон, примјениће се закон 
који је блажи за учиниоца“.

КЗ БиХ, глава XVII, прописује кривична дјела 
против човјечности и вриједности заштићених 
међународним правом углавном преузимајући 
инкриминације из КЗ СФРЈ. Тако КЗ БиХ на 
готово истовјетан начин као КЗ СФРЈ инкри-
минише сљедећа кривична дјела: геноцид, 
ратни злочин против цивилног становништва, 
ратни злочин против рањеника и болесника, 
ратни злочин против ратних заробљеника, 
противправно убијање и рањавање неприја-
теља и противправно одузимање ствари од 
убијених и рањених на ратишту, прописујући 
им знатно теже казне од оних предвиђених у 
КЗ СФРЈ.

* * *

Есенцијално, бар у формалном смислу, БиХ 
испуњава обавезе из Анекса И Устава БиХ, 

5 Члан 2. Устава Босне и Херцеговине
6 Члан 4. Устава Босне и Херцеговине
7 Члан 20. став 1. Устава Републике Српске
8 Члан 39. став 1. Статута Брчко Дистрикта БиХ
9 Кривични закон Босне и Херцеговине наметнут је одлуком високог представника и објављен у „Службеном 

гласнику БиХ“ бр.3/03. Исправка наметнутог закона објављена је у „Службеном гласнику БиХ“ бр.32/03.Текст 
закона усвојен од стране Парламентарне скупштине БиХ објављен је у „Службеном гласнику БиХ“ бр.37/03. 
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односно инкриминише тешке повреде женев-
ских конвенција и прописује им кривично-
правну санкцију чиме је овај сегмент, сегмент 
законитости као неодвојиви дио заштите људ-
ских права у цјелости уврштен у домаће зако-
нодавство. Међутим, већ упоредном анализом 
КЗ СФРЈ и КЗ БиХ јасно се може закључити 
да потоњи уводи нове инкриминације, то се 
прије свега односи на кривично дјело Злочи-
ни против човјечности из члана 172. КЗ БиХ, 
модификујући кривично дјело Организовање 
групе и подстицање на извршење геноцида и 
ратних злочина из члана 143 КЗ СФРЈ, с тим 
да прописује драстично дуже затворске казне 
у оквиру распона казне, како за преузета тако 
и за „нова“ кривична дјела. 

Адвокати који поступају у предметима рат-
них злочина (одбране) су уочили тенденције 
у поступању претресних вијећа, нарочито 
када је дошло до допуне ЗКП БиХ, одредбом 
суђење или кажњавање за кривична дјела 
према општим начелима међународног пра-
ва10 члан 4. „Чланови 3. и 4. овог закона не 
спречавају суђење или кажњавање било којег 
лица за било које чињење или нечињење које 
је у вријеме када је почињено представљало 
кривично дјело у складу са општим начели-
ма међународног кривичног права, чиме је 
законодавац показао несигурност у погледу 
законитости, а у свјетлу „новог“ кривичног 
дјела те је „одређеност у закону“ допунио 
општим начелима међународног кривичног 
права настојећи овом дјелу омогућити ретро-
активну примјену     
Забрана ретроактивне примјене кривичног 
закона је једно од основних начела кривичног 
права, које је присутно у скоро свим домаћим 
законодавствима као и међународном кри-
вичном праву. Начело је садржано у старој 
латинској изреци Nulum crimen sine lege, и 
најчешће се појављује заједно са забраном 
ретроактивне примјене кривичне санкције 
nulla poena sine lege.11 Овај принцип (наче-
ло) „…поставља у кривичноправној области 

принцип законитости, према коме само закон 
може да буде основ кажњавања“12, што га чини 
темељним принципом кривичности и једним 
од основних цивилизацијских достигнућа у до-
мену људских права. Примјеном овог начела 
осигурава се владавина права, те принципи 
правне сигурности и предвидивости који чине 
неодвојиви дио идеје људских права. Поред 
тога, начело законитости злочина и казне је 
звијезда водиља кривичног права, а то значи 
да се лице може извести пред суд или каз-
нити само у складу са правом које претходи 
учињеном дјелу, те одређује кривично дјело 
и прописује одговарајућу санкцију. У овом 
дијелу значајно је поново истаћи да је рјешење 
принципа законитости садржано у КЗ СФРЈ, 
узимајући у обзир да одбране аргументовано 
тврде да је КЗ СФРЈ закон који се има примије-
нити приликом процесуирања ратних злочина 
пред Судом Босне и Херцеговине.

Дакле, за разлику од КЗ СФРЈ, КЗ БиХ уводи 
и наводно, нове инкриминације, то се прије 
свега односи на кривично дјело - Злочини 
против човјечности13. С тим у вези може се 
примијетити да је модификован и ранији члан 
145. КЗ СФРЈ који је инкриминисао радње 
организовања групе и подстицање на извр-
шење геноцида и ратних злочина. Тако, КЗ 
БиХ садржи кривично дјело организовања 
групе и подстицање на извршење геноцида, 
злочина против човјечности и ратних зло-
чина. Такође, умјесто ранијег члана 148. који 
је предвиђао кривично дјело употреба недо-
звољених средстава борбе, КЗ БиХ предвиђа 
кривично дјело кршење закона и обичаја 
рата.

Очигледно, овакво модификовање у виду за-
конодавног инжењеринга је било усмјере-
но првенствено на стварање погрешне слике 
неопходности новости у реформисаном за-
конодавству, што објективно не стоји јер су 
кривична дјела утврђена у Повељи Међуна-
родног војног суда (1945), женевским конвен-

10 Допуна објављена у „Службеном гласнику БиХ“ број.61/04.
11 Schabas,William A .,Perverse Effects of the nula poena Principle: National Parctice and the Ad HocTribunals, European 

Journal of International Law, 11 (issue 3), pp.521-539, Septembar 2000
12 Проф.др Љубиша Лазаревић, Никола Срзентић, проф.др Александар Стајић: Кривично право Југославије, општи 

дио, двадесет прво измијењено издање, Београд, 2000, стр.36.
13 Члан 172 Кривичног закона Босне и Херцеговине.
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цијама и другим међународним уговорима и 
споразумима, са довољном јасноћом и пред-
видљивошћу била прописана као кривична 
дјела у КЗ СФРЈ (глава XВИ). Конвенција о 
незастаријевању ратних злочина и злочина 
против човјечности (1968) ратификована је од 
стране СФРЈ 9. јуна 1970. године и директно 
инкорпорисана путем одредбе члана 100. КЗ 
СФРЈ14.

Даље се може закључити да су појединачне 
инкриминисане радње регулисане и у другим 
законским одредбама. Тако је нпр. лишење 
друге особе живота (убиство) из члана 172. став 
1. тачка а) као инкриминација предвиђено и 
у члану 171. став 1. тачка а), члану 173. став 1. 
тачка а), члану 174. став 1. тачка а), члану 175. 
став 1. тачка а) КЗ БиХ. Те радње могу пред-
стављати злочине у основи Злочина против 
човјечности који уз системски карактер, као 
општи услов његовог постојања, представља 
ново кривично дјело, што му даје карактер 
тежег дјела од дјела ратног злочина значајно 
је истаћи у контексту даље аргументације.

Ова модификована или нова инкриминација 
у КЗ БиХ у виду кривичног дјела Злочини 
против човјечности из члана 172. КЗ БиХ из-
азвала је реакције стручне јавности и одбрана 
јер је у овом случају практично омогућила 
готово неометано рушење принципа закони-
тости као једног од темељних начела правде и 
правичности. Суд БиХ је прихватањем „воље“ 
законодавца у контексту овог дјела ушао у у 
сферу грубог кршења принципа nullum crimen 
sine lege, nulla poena sine lege а у контексту 
дјела Геноцид из члана 171. КЗ БиХ рушење 
принципа nulla poena sine lege што је код јав-
ности изазвало сумњу у његову независност 
и непристрасност. Ово нарочито ако имамо у 
виду да један дио стручне јавности сматра да 
ова кривична дјела у себи садрже и елементе 
колективне кривице, чиме се настоји одредити 
карактер оружаног сукоба супротно принци-
пима индивидуалне кривичне одговорности15.

* * *

У даљем излагању аутор ове анализе ће украт-
ко указати на рецентне одлуке Европског суда 
за људска права (Европски суд), Уставног суда 
БиХ и Суда БиХ у погледу примјене начела 
законитости, приказати генезу ових одлука 
у свјетлу заштите основних људских права и 
слобода и покушати одговорити на једно од 
круцијалних питања стручне јавности - „шта 
је то што је остало“ од непримјене начела за-
конитости у правном систему БиХ и на који 
начин то утиче на једнакост пред законом те 
изазива негативне посљедице на друштвене 
односе на подручју БиХ.

* * *

Једна од првих одлука је правоснажна пресуда 
Суда БиХ у предмету „Абдуладхим Мактоуф 
(Мактоуф)“ од 04.04.2006. године којом је оп-
тужени оглашен кривим због кривичног дјела 
Ратни злочин против цивилног становништва 
из члана 173. став 1. тачка е) КЗ БиХ и изрече-
на му казна затвора у трајању од пет година. 
Одбрана је поднијела апелацију Уставном 
суду, између осталог, и због повреде начела 
законитости, односно због забране ретроак-
тивности, а Уставни суд је у јуну 2007. године 
утврдио да није дошло до повреде права из 
Европске конвенције. Образлажући одлуку 
Суд, у складу са одредбом из члана 4-а КЗ БиХ, 
уводи злочине према „међународном праву“ 
у вријеме када је дјело почињено, упозорава 
ентитетске судове на обавезу слијеђења судске 
праксе Суда БиХ, али избјегава одговорити на 
постављено питање апеланта о блажем закону. 
У својој одлуци Уставни суд полази од тога да 
је заиста блажи ранији закон не образлажући 
зашто, али да треба примијенити члан 7. став 
2. Европске конвенције, који чини изузетак 
од примјене блажег закона на начин да је 
изузетак довео у ранг правила чиме је дошло 
до кршења принципа правне сигурности и 
владавине права јер је Суд БиХ слиједио став 
Уставног суда.

14 Члан 100. КЗ СФРЈ „Кривично гоњење и извршење казне не застарјева за кривична дјела предвиђена у чл. 141. 
до 145. овог Закона, као ни за кривична дјела за која по међународним уговорима ова застарјелост не може да 
наступи“.

15 Аутор, Процеси пред Судом Босне и Херцеговине – Један поглед са истока стр. 36, 2012. година 
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Европски суд је својом одлуком у предмету 
„Мактоуф и Дамјановић“ од 18. јула 2013. 
године утврдио повреду члана 7. Европске 
конвенције имајући у виду врсту и тежину кри-
вичних дјела за које су подноситељи представ-
ки осуђени (ратни злочин а не злочин против 
човјечности, тако да ниједно од почињених 
дјела није имало за посљедицу смртни исход) 
утврђујући да су су им могле бити изречене 
блаже казне да је био примијењен КЗ СФРЈ. С 
обзиром на велику вјероватност да је примјена 
КЗ БиХ довела до изрицања строжих казни у 
специфичним околностима предметног слу-
чаја, Суд је надаље утврдио да подносиоцима 
представки нису биле осигуране ефикасне 
мјере заштите од изрицања тежих казни. 

Осим тога, Суд није могао прихватити Владин 
аргумент да се принцип забране ретроактивне 
примјене закона и кажњавања не примјењује, 
ако је дјело у вријеме извршења било кри-
вично дјело према „општим правним наче-
лима признатим код цивилизованих народа“, 
у смислу члана 7. став 2. Конвенције. Суд је 
сматрао да је овај аргумент у супротности са 
намјером аутора Конвенције да члан 7. став 1. 
садржи генералну забрану ретроактивности, 
а да члан 7. став 2. осигура да не буде сумње 
у законитост процесуирања ратних злочина 
почињених у Другом свјетском рату, непо-
средно након тог рата, чиме је домет става 2. 
јасно ограничен. 

Даље одлука истиче да „Аутори Конвенције 
нису имали намјеру да уведу било какав гене-
рални изузетак од примјене правила о забрани 
ретроактивности“, став је Европског суда16 
којим је указано на погрешност примјене изу-
зетка као правила. Међутим, својом констата-
цијом да његов задатак није да у апстрактном 
смислу оцијени да ли је ретроактивна примје-
на КЗ БиХ у предметима ратних злочина сама 
по себи супротна члану 7. Европске конвен-
ције, као и Уставни суд у истом предмету, не 
рјешава који је то закон блажи за починиоца 
“раздвајајући“ предметно кривично дјело на 
дио са и без смртног исхода (обиљежја дје-
ла), чиме уводи додатну дозу несигурности 
у принципе предвидивости и доступности 

као темељне принципе кривичности али даје 
ваљан основ, бар за трећу рецентну одлуку у 
овој анализи која је утицала на даље ублажа-
вање ставова Суда БиХ.

* * *

Дана 14. августа 2007. године донесена је друга 
битна одлука, па је правоснажном пресудом 
Суда БиХ оглашен кривим Бобан Шимшић 
(Шимшић) због кривичног дјела Злочини 
против човјечности из члана 172. став 1. (х), 
у вези са тачкама а), е), ф), г), и и) КЗ БиХ 
и изречена му казна затвора у трајању од 
14 година. Одбрана је поднијела апелацију 
Уставном суду који је 14. априла 2010. године 
преиспитао случај у вези са члановима 6, 7. и 
13. Европске конвенције о људским правима, 
као и чланом 2. Протокола бр. 7 и том прили-
ком није утврдио повреде наведених одредби, 
односно повреду начела законитости (nullum 
crimen sine lege, nulla poena sine lege).

Европски суд је својом одлуком у предмету 
„Шимшић“ од 10. априла 2012. године одбио 
као неосновану апликацију у којој је апликант 
указивао на повреду члана 7. Европске кон-
венције због тога што кривично дјело злочина 
против човјечности, за које је проглашен кри-
вим и кажњен, у вријеме рата од 1992. до 1995. 
године није представљало кривично дјело пре-
ма домаћем праву све до ступања на снагу КЗ 
БиХ 2003. године, али је евидентно да су ова 
дјела представљала злочин против човјечно-
сти према међународном праву, дефинисана 
с довољно предвидивости и доступности чиме 
у коначности одлучује о једном дијелу начела 
законитости, nullum crimen sine lege.

Међутим, низ аутора из ове области сматра да 
се овај принцип не може посматрати одвојено 
од принципа nulla poena sine lege јер они у 
својој укупности чине уставно начело, наче-
ло законитости и одређују примјену блажег 
закона. Дакле, ако је у вријеме рата, као пред-
видиво и доступно, егзистирало кривично 
дјело Злочини против човјечности, у домаћем 
законодавству је била предвиђена и санкција; 
казна затвора у трајању од 15 дана до 15 година 
(члан 38. став 1. КЗ СФРЈ) која је знатно блажа 

16 Европски суд, пресуда у предмету Мактоуф и Дамјановић против Босне и Херцеговине од 18.07.2013. године. 
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од казне предвиђене КЗ БиХ од 10 до 45 го-
дина (члан 172. КЗ БиХ). Својим нечињењем 
Европски суд је омогућио судској пракси Суда 
БиХ примјену потоње казне само за „ново“ 
кривично дјело, супротно својој одлуци у пред-
мету „Мактоуф“, којом је практично искључио 
казну из КЗ БиХ за остале ратне злочине, осим 
за кривично дјело Геноцид, што ће учинити 
Устави суд БиХ својом одлуком у предмету 
„Трифуновић“. 

Стручној јавности је већ било јасно да је члан 
172. КЗ БиХ, објективно, издржао провјеру 
пред Европским судом у контексту законито-
сти с обзиром на то да је стекао статус „једино 
сигурног“ у овом домену, узимајући у обзир 
чињеницу да су оптужења за геноцид и остале 
ратне злочине покренула другачија правна 
питања, првенствено питање казне. У вријеме 
доношења одлуке поступак против оптужених 
Франца Коса и др. због кривичног дјела из 171. 
КЗ БиХ, са највећом криминалном количином 
у дешавањима у и око Сребренице, је окон-
чан изношењем завршних ријечи у којима 
су одбране, упознате са разлозима оптужења, 
квалитетно оспоравале најтежу правну ква-
лификацију све зарад казне јер су се у том 
периоду за ово дјело, у складу са друштвеном 
опасношу изрицале најтеже казне (Трифуно-
вић Миленко, 33 године).

* * *

Након доношења одлуке Европског суда у 
предмету „Шимшић“, Суд БиХ у предмету 
„Франц Кос и др.“ 15. јуна 2012. године, прак-
тично прихвата аргументацију одбрана о не-
постојању геноцидне намјере извршилаца или 
њихове свијести о геноцидној намјери других 
починилаца па их оглашава кривим због, тада 
још блажег кривичног дјела с обзиром на 
злочин и казну, Злочини против човјечности 
из члана 172. КЗ БиХ. Међутим, стратегија 
одбране се показала у свјетлу „Пирове побједе“ 
јер Суд у својој пресуди оптуженим изриче 
драстиче казне: Франц Кос 40 година, Станко 
Којић 43 године, Зоран Гороња 40 година и 
Властимир Голијан 19 година (млађи пунољет-
ник), позивајући се на предмет „Шимшић“, 
али не образлажући примјену принципа nulla 
poena sine lege.

Дана, 23. априла 2013. године Суд БиХ је 
преиначио првостепену пресуду у погледу 
одлуке о казни, уз мале нијансе (Кос 35 година, 
Којић 32 године, Гороња 30 година и Голијан 
15 година), изједначавајући их са цитираним 
казнама у предмету „Трифуновић“, док је у 
погледу правне квалификације првостепена 
пресуда остала непромијењена а осуђеним је 
онемогућено понављање поступка након одлу-
ке Уставног суда у предмету „Трифуновић“. 
Јасно је да суд није везан за правну оцјену 
дјела али, аутору који је бранио у оба поступка 
(Голијан и Трифуновић) и упознат је са реал-
ним чињеничним стањем, није јасно како се 
теже инкриминације за дешавања у и око Сре-
бенице јула 1995. године (Кравица-Брањево), 
што је и манифестовано и за нијансу тежим 
казнама, квалификују као блаже дјело, остаје 
само да се забиљежи у цртицама историје 
кривичних поступака (не за Коса, Којића и 
Гороњу).

Међутим, ова одлука има посљедице за про-
цесни положај окривљених јер знатно отежава 
квалитетну одбрану за најтежа кривична дје-
ла, односно права на ефикасну и учинковиту 
одбрану загарантовану Европском конвен-
цијом, низом међународних и домаћих доку-
мената. Наиме, неспорно је у правној теорији и 
пракси да обавјештења која се дају оптуженом 
морају садржавати како стварне чињенице 
тако и њихову правну квалификацију. Одбра-
на усмјерава своје ресурсе, води истрагу у вези 
са дешавањима у и око Сребренице јула 1995. 
године, изучава пресуде Суда БиХ као и одлуке 
МКСЈ које у себи обично садрже и практична 
упутства за домаће органе кривичног прого-
на, настојећи омогућити брањенику суштин-
ску формалну и ефикасну одбрану. Ако као 
резултат професионалне одбране брањеник 
може „добити“ блажу квалификацију дјела уз 
готово идентичне инкриминације али знатно 
тежу казну (све казне преко 20 година су теже 
казне) поставља се питање стратегије одбране 
у предстојећим предметима, нарочито ако уз-
мемо у обзир одређену блискост предметних 
кривичних дјела.

Једна од могућности је свакако усмјеравање 
одбране према оба кривична дјела, геноциду 
и злочинима против човјечности с обзиром 
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на то да се у овим случајевима ради о слич-
ним инкриминисаним радњама у контексту 
времена и мјеста дешавања, што есенцијално 
угрожава принцип „једнакости у оружју“ и 
право на квалитетну одбрану али уз велике 
напоре може указивати претресним вијећима 
на сву апсурдност ситуације, омогућавајући 
им квалитетну аргументацију за примјену 
принципа nulla poena sine lege; одбране не 
виде други пут у одбрани начела законитости.

* * *

Трећом рецентном одлуком, Суд БиХ је пра-
воснажном пресудом од 09.09.2009. године 
огласио кривим Трифуновић Миленка и др. 
(„Трифуновић“) због кривичног дјела Геноцид 
из члана 171. тачка а) КЗ БиХ и петорици опту-
жених изрекао казне затвора у распону од 28 
до 33 године. Одбране су поднијеле апелације 
Уставном суду БиХ због, између осталог, по-
вреде принципа законитости односно његовог 
неодвојивог дјела, nulla poena sine lege, одлука 
Уставног суда је била на „чекању“ до одлуке 
ЕСЉП у предмету „Мактоуф и Шимшић“.

Уставни суд БиХ је својом одлуком о допусти-
вости и меритуму 22. октобра 2013. године у 
предмету „Трифуновић“ усвојио апелацију 
и утврдио повреду члана 7. став 1. Европске 
конвенције за заштиту људских права и ос-
новних слобода. Код неспорне прописаности 
злочина у оба кривична закона Уставни суд 
се бавио примјеном блажег закона у свјетлу 
примјене кривично правне санкције, нагла-
шавајући да рјешава у конкретном случају 
а као критеријум за одлуку узима максимум 
запријећене казне (супротно, Европски суд у 
предмету „Мактоуф“) у контексту изречене 
казне затвора од 33 године. 

Дакле, Устави суд компарира казну затвора од 
20 година, као максималну казну за предмет-
но кривично дјело према КЗ СФРЈ са казном 
дуготрајног затвора у трајању од 45 година, 
као максималном казном за исто дјело према 
КЗ БиХ, при чему, противно свом ранијем 
ставу о истом питању изоставља смртну казну 
као запријећену санкцију и у коначности in 
abstracto закључује да је КЗ СФРЈ повољнији 
по учиниоца предметног кривичног дјела. 
Дакле, Уставни суд „поправља“ судску праксу 

Суда БиХ императивно одређујући да се за 
кривично дјело Геноцид, почињено прије 
доношења КЗ БиХ може изрећи казна затвора 
у трајању од 5 до 15 година и казну затвора 
у трајању од 20 година, што једним дијелом 
задовољава принцип законитости али оставља 
и одређене недоумице.

Наиме, у поновном поступку 23.01.2014. го-
дине Суд БиХ, након добране критике одлуке 
Уставног суда, свих пет оптужених оглашава 
кривим и изриче им казне затвора у трајању 
од по 20 година, супротно принципима ин-
дивидуалне кривичне одговорности које је 
уважавао у побијеној другостепеној одлуци, 
руководећи се „математичкој“ близини мак-
симума уз закључак да „Казна затвора од 20 
година може у потпуности бити оправдана за 
убиство једне особе“. Из предњег образложења 
је јасно да су се страховања одбрана обисти-
нила те да ће, као једина санкција пред Судом 
БиХ, фигурирати казна затвора у трајању од 
20 година, што заслужује кратак осврт аутора.

Чланом 141. у вези са чланом 38. став 1, КЗ 
СФРЈ, односно анализом ових одредби може 
се закључити да је прописана (разлика од 
могућности изрицања) казна за предметно 
кривично дјело казна затвора у трајању од 5 
до 15 година и смртна казна. Међутим, аутор 
је дужан подсјетити да је ступањем на снагу 
Устава БиХ 14. децембра 1995. године ступио 
на снагу и Протокол број 6 уз Европску кон-
венцију којим је прописано да се смртна казна 
укида (члан 1), те да држава може у свом зако-
нодавству да предвиди смртну казну за дјела 
извршена у доба рата или непосредне ратне 
опасности (члан 2) а у коначности смртна каз-
на је укинута у свим околностима Протоколом 
број 13 уз Европску конвенцију Вијећа Европе 
од 28. маја 2003. године. Стога је евидентно 
да није постојала нити теоријска нити прак-
тична могућност да осуђеним за предметно 
кривично дјело буде изречена смртна казна 
што закључује и Уставни суд.

Став о могућност изрицања казне затвора у 
трајању од 20 година Уставни суд заснива 
на одредби члана 38. став 2. КЗ СФРЈ којом 
је прописано да „за кривична дјела за која 
је прописана смртна казна суд може изрећи 
и затвор од 20 година“, очито смртној казни 
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која више практично не постоји дајући алтер-
нативу у виду казне затвора у трајању од 20 
година што је супротно начелу законитости. 
Ово тим прије што је ова казна предвиђена као 
самостална казна за осам кривичних дјела КЗ 
СФРЈ, нпр. кривично дјело из члана 129. став 
2., те се намеће закључак да казна затвора од 
20 година не може бити алтернатива „нече-
му што, у датим околностима, практично не 
постоји“, а то је смртна казна те да је једини 
примјењив распон казне у предметном дјелу 
онај од 5 до 15 година без обзира на близину 
максимума запријећене казне.

Успут, Уставни суд губи из вида да је Уставом 
Републике Српске, донесеном 28. фебруара 
1992. године обавезујућом одредбом (члан 11) 
регулисано: „У Републици нема смртне каз-
не“. На тај начин је смртна казна поништена 
у цјелини у свим одредбама КЗ РС (општи и 
посебни дио), без обзира што је и даље само 
формално остала у појединим одредбама на 
које су се примјењивала правила о општем 
максимуму (члан 38. став 1. КЗ РС - Посебни 
дио), уколико је била прописана ка самостална 
санкција. 

Међутим, како су одлуке Уставног суда конач-
не и обавезујуће указујемо да теорија „једног 
убиства“ из коначне одлуке Суда БиХ једно-
ставно није утемељена на принципима инди-
видуалне кривичне одговорности. Приликом 
одређивања врсте и висине кривичне санкције 
суд је дужан да узме у обзир све околности 
(отежавајуће и олакшавајуће) и да након њи-
хове оцјене, донесе на закону засновану одлуку 
о казни, што је став стручне јавности још од 
доношења КЗ ФНРЈ. Како је смртна казна, 
до свог укидања, могла бити замијењена каз-
ном затвора од 20 година неопходно је са 
нарочитом пажњом образложити зашто се 
сврха кажњавања не може постићи са казном 
затвора од 15 година, нарочито ако узмемо у 
обзир чињеницу да између ове казне постоји 
празнина од пет година јер се учиниоцу не 

може изрећи казна од 16, 17, 18 и 19 година за 
предметно кривично дјело.

Како разумјети чињеницу да суд, пресудом 
од 09.09.2009. године која је била предмет 
апелације, оглашава кривим за предметно 
кривично дјело и изриче казне дуготрајног 
затвора: Трифуновић Миленку 33 године, Ра-
довановић Александру 33 године, Џинић Брану 
32 године, Јаковљевић Слободану 28 година и 
Медан Браниславу 28 година а након више од 
четири године, за идентично чињенично стање 
и правну квалификацију, истим оптуженим 
изриче казне од по 20 година, него као повреду 
права на правично и фер суђење загарантовано 
чланом 6. Европске конвенције, објективан је 
закључак који може издржати стручну провјеру 
без обзира на супротна образложења.

* * *

Према данашњој судској пракси Суда БиХ 
а након анализе рецентних судских одлука 
може се констатовати да је кривично дјело 
Геноцид било предвиђено као кривично дје-
ло у КЗ СФРЈ и да му је предвиђена, односно 
„прописана“ казна затвора у трајању од 5 до 15 
година или казна затвора од 20 година која се 
аутоматски изриче; Злочини против човјечно-
сти су кривична дјела по међународном праву, 
запријећена казна је од 10 до 45 година затвора 
у ком распону се и прије одлуке Европског суда 
изрицала и изриче; Ратни злочин против ци-
вилног становништва (остали ратни злочини) 
су кривична дјела која су већим дијелом била 
предвиђена у КЗ СФРЈ и за која је прописана 
казна затвора од 5 до 15 година, у ком распону 
се и изриче. Овом праксом је дошло до низа 
повреда међународних споразума и уговора, 
Устава БиХ, закона из области кривичности, 
све у контексту заштите законитости у сфери 
људских права као савремене цивилизацијске 
тековине а због „грешке у систему“ законо-
давца коју је могуће исправити избалансира-
ним приступом доносилаца коначних одлука, 
закључак је стручне јавности. 
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Немогући пут доказа од 
јавног тужилаштва до 
притвореника

На први поглед, сваки правник би се без пуно 
размишљања сложио да сваки оптужени има 
право да добије доказе на којима се заснива 
оптужница против њега. Практично, то је у 
кривичним поступцима у Републици Српској 
постало немогуће. Шта се дешава? Јавна 
тужилаштва достављају судији за претход-
ни поступак оптужницу и доказе у једном 
примјерку, а онда се, након потврђивања 
оптужнице, иста доставља оптуженом без 
доказа. Од тренутка када оптужени прими 
оптужницу почиње да тече рок за изјављивање 
претходних приговора, који, према одредбама 
члана 248. став 1. тачка г) ЗКП РС, обухватају 
и оспоравање законитости доказа – доказа 
које оптужени нема. У пракси се увело као 
нормално поступање да након тога бранилац 
врши увид у списе и копирање доказа, па онда 
те доказе копира и за оптуженог.

Зашто ово није нормално?

Оваква процедура једноставно није у складу 
са законом. Одредбама члана 60. ЗКП РС 
прописано је да се поднесци који се по за-
кону достављају противној странци предају 
суду у довољном броју примјерака за суд и 
другу странку, а ако се то не учини, суд ће 
позвати подносиоца да достави довољан број 
примјерака, па ако подносилац ни то не учини, 
онда ће суд извршити умножавање о трошку 
подносиоца.

Оптужница без прилога (доказа) је непотпун 
поднесак. И све би било једноставно када 
би судови поступили у складу са наведеном 

одредбом и позвали јавно тужилаштво да 
достави и доказе у довољном броју примје-
рака за суд и другу страну, али судови то не 
чине, чак ни у ситуацији када је оптужени у 
притвору. У случају када оптужени или брани-
лац затражи од суда да наложи јавном тужи-
лаштву да достави доказе, тај захтјев судови 
редовно одбијају уз образложење да то није 
посао суда, обично се позивајући на одредбу 
члана 55. ЗКП РС којом је предвиђено право 
на увид у списе и доказе. Основни задатак суда 
јесте да се стара да оптужени има поштено 
суђење, а самим тим и да буде обавијештен о 
свим чињеницама и доказима против њега 
(члан 6. ЗКП РС). Нигдје закон не прописује 
обавезу оптуженог и браниоца да врше увид 
у списе и да копирају доказе, него је то њихо-
во право. Истовремено, обавеза је јавног 
тужилаштва и суда да оптуженог обавијесте 
о доказима и обавеза је да се поднесци до-
стављају у довољном броју примјерака за суд 
и другу страну, укључујући и све прилоге уз 
предметне поднеске.

Не може рок за претходне приговоре 
почети да тече прије него што се опту-
женом и његовом браниоцу, ако га има, 
доставе докази, јер оптужница, сама по 
себи не значи ништа, ако уз њу нису 
достављени и докази, али, нажалост, може 
и тече у сваком поступку пред судовима у Ре-
публици Српској. Од тренутка када оптужени 
прими оптужницу, па пронађе браниоца, па 
бранилац затражи увид у списе и копирање 
доказа, док јавни тужилац не пронађе довољно 
времена да удовољи овом захтјеву браниоца и 
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док не прошетају до одређене копирнице, па 
сачекају ред у копирници, рок за претходне 
приговоре може и да истекне. Оптужени који 
је у притвору добије оптужницу и чека да 
бранилац све ово одради, па да дође термин 
за посјете бранилаца, да би евентуално од 
браниоца добио примјерак доказа, да би онда 
проучио доказе и чекао сљедећи термин за 
посјете бранилаца да би изнио своје примједбе 
браниоцу, који би у коначници требало да то 
преточи у претходне приговоре. 

На захтјеве јавним тужилаштвима за доставу 
примјерка доказа оптужени и браниоци често 
добију одговор да јавна тужилаштва немају ре-
сурсе (фотокопир апарате и особље) да то учи-
не и да бранилац може доћи, извршити увид 
и заједно са неким од сарадника јавног тужи-
лаштва отићи до копирнице по свом избору, 
а најчешће по избору јавног тужилаштва и 
извршити копирање (обично по цијени знатно 
вишој од редовне цијене копирања). Недоста-
так ресурса никада није могао да представља 
оправдање за кршење права оптужене особе, 
па ни у овом случају. Поставља се и питање 

безбједности изношења повјерљивих списа из 
зграде јавног тужилаштва и давања истих на 
увид радницима фотокопирница. 

Према начелу једнакости у поступању, када 
одбрана предложи своје доказе, суду би до-
ставила поднесак са списком тих доказа за 
јавно тужилаштво, а јавном тужилаштву би 
саопштила да се исти налазе у канцеларији 
браниоца, па да поступајући јавни тужилац 
може доћи, извршити увид и са сарадником 
адвокатске канцеларије прошетати до најбли-
же фотокопирнице, платити копирање и до-
бити копије. 

Зато, позивам судије да се врате закону и 
одредбама члана 60. ЗКП РС и једноставно 
затраже од јавних тужилаштава да све што 
достављају, доставе у довољном броју примје-
рака за суд и другу страну и на тај начин појед-
ноставе пут доказа од јавног тужилаштва до 
оптужених, а нарочито оних који се налазе у 
притвору, да заштите њихова права и сприје-
че „шетање“ повјерљивих списа по градским 
фотокопирницама.
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Саво Марковић, адвокат из Бијељине

Дани адвокатуре Републике 
Српске у Бијељини

Крајем прошле године, тачније у периоду 
од 8. новембра 2019. године до 10. новембра 
2019. године, одржана је, у Етно селу „СТАНИ-
ШИЋ“ надомак Бијељине, свечаност поводом 
обиљежавања Дана адвокатуре Републике 

Српске, којем су присуствовале делегације 
Адвокатских комора Србије, Београда, Војво-
дине, Федерације Босне и Херцеговине, Црне 
Горе, Македоније, Хрватске и Словеније, зва-
ничници и представници правосуђа и ака-
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демске заједнице у Републици Српској, као и 
адвокати, чланови Адвокатске коморе Репу-
блике Српске. 

На вечери добродошлице у ресторану Ко-
ноба , у петак 08. новембра 2019. године, 
гости и домаћини су имали прилику, у не-
формалној атмосфери, дружити се, разгова-
рати и размјењивати искуства о актуелним 
питањима у вези са адвокатском професиојом 
и међусобном сарадњом. Музички програм 
реализовао је тамбурашки ансамбл „Вожд“ 
из Лознице. 

У суботу, 09. новембра 2019. године, одржана 
је Свечана академија, која је почела Химном 
„Боже правде“, у извођењу Црквеног хора 
„Свети Ђорђе, из Бијељине, а затим је услије-
дио поздравни говор г. Бранислава А. Ракића, 
предсједника Адвокатске коморе Републике 
Српске. 

Присутнима су се обратили: г. Звонко Миљан, 
регистрар Уставног суда Босне и Херцеговине; 
г. Слободан Зец, помоћник министра правде у 
Влади Републике Српске; г. Ненад Јанићије-
вић, секретар међународне уније адвоката; 
г. Никица Гржић, предсједник Адвокатске/
Одвјетничке коморе Федерације Босне и Хер-
цеговине. 

Пажњу свих присутних привукле су бесједе 
студената Правног факултета Универзитета 
у Бања Луци, чланова Центра за реторику и 
бесједништво Institucio oratoria и предавање 
господина Бориса Блажинића, професора пси-
хологије и сталног судског вјештака, експерта 
за пословну психологију и развој људских 
потенцијала, на тему: „Како стећи повјерење 
и наклоност људи?“

Гости у имали прилику посјетити Народну 
библиотеку „Филип Вишњић“ у Бијељини, 
Галерију при Центру за културу Бијељина, те 
Музеј Семберија у Бијељини, упознајући се са 
етно-културом народа Семберије. 

Свечаност је завршена вечером у сали „Мо-
сква“, Етно село „СТАНИШИЋ“, уз вокално 
извођење музичких нумера солисте Сини-
ше Пајића и виртуоза на класичној хармо-
ници Душана Секулића, те локалног бенда 
„Ш.Т.Р.А.Ј.К“ и уз жељу свих присутних за 
што скорије виђење и дружење.

Након завршетка свечаности на адресу Адво-
катске коморе Републике Српске, пристиглa 
су бројнa признања и похвале за организа-
цију скупа, од којих издвајамо поруку госпође 
Ирене Мојовић, судије и потпредсједнице 
Уставног суда Републике Српске:
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„Поштовани предсједниче Адвокатске комо-
ре Републике Српске,
Поштовани Предсједниче Извршног одбора,
Поштовани запослени у Комори,

Захваљујем Вам и на овај начин на позиву 
да присуствујемо мој супруг и ја годишној 
свечаности Адвокатске коморе.

Организација значајног скупа је била одлична 
и врло суптилна. Ово могу рећи, имајући у 
виду да више година учествујем на сличним 
скуповима код нас и у свијету. Овакав диг-
нитет и показано међусобно поштовање 

колега и правничке струке уопште, није лако 
постићи на овако великим скуповима.

Амбијент је, такође, био веома занимљив и 
показује како се великом позитивном енер-
гијом може изградити читав камени град. То 
симболично показује како иадвокати својом 
позитивном енергијом, у свом домену, могу 
значајно допринијети изградњи правне др-
жаве у којој ће грађани све више цијенити 
адвоката.

Најсрдачније вас поздрављам.
Ирена Мојовић, судија и потпредсједница 
Уставног суда Републике Српске“.
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Његош Петровић, адвокат из Бање Луке

Први састанак Управног 
одбора „HELP НА 
ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ“

По пријему позива од COUNCIL OF EUROPE 
- ЕВРОПСКОГ САВЈЕТА за учешће на пр-
вом састанку Управног одбора „HELP (Human 
Rights Education for Legal Professionals – Ев-
ропски програм за образовање правника у 
области људских права) НА ЗАПАДНОМ БАЛ-
КАНУ“, Адвокатска комора Републике Српске 
је потврдила учешће.

Као представник Адвокатске коморе Републи-
ке Српске, одређен од стране предсједника Ад-
вокатске коморе Републике Српске, господина 

Бранислава А. Ракића, учествовао је адвокат 
Његош Петровић, адвокат из Бање Луке.

Чланови Управног одбора „HELP НА ЗАПАД-
НОМ БАЛКАНУ“ су били по један представ-
ник испред Адвокатске коморе и по један 
представник Центра за едукацију судија и 
тужилаца из Србије, Албаније, Косова*, Сје-
верне Македоније, Црне Горе, док је Босна 
и Херцеговина имала представнике из Ре-
публике Српске и Федерације Босне и Хер-
цеговине. 

Фотографија чланова Управног одбора са представницима HELP-а
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СРИЈЕДА, 5. фебруар 2020. године:

Први састанак Управног одбора „HELP НА ЗА-
ПАДНОМ БАЛКАНУ“ је одржан у Стразбуру у 
просторијама ЕВРОПСКОГ САВЈЕТА и трајао 
је 3 сата у периоду од 09,30 до 12,30 часова. 
Након регистрације присутних учесника, ис-
тима се у име HELP-а поздравним говором об-
ратио господин Mikhail Lobov, Шеф Одјељења 
за политику и сарадњу у области људских пра-
ва, Генералног директората за људска права 
и владавину права Савјета Европе. Затим се 
приступило формирању Управног одбора од 
горе поменутих представника држава Запад-
ног Балкана. Представници HELP-а, тачније 
Valentina Boz, која је Координатор пројекта 
за Западни Балкан, је упознала све присутне 
о раније имплементираним активностима 
и курсевима у организацији HELP-а на За-
падном Балкану. Потом се приступило пред-
стављању самих учесника, као и организација 
из којих долазе. У том представљању поред 
уобичајених информација, у своје име, у име 
предсједника Адвокатске коморе Републике 
Српске, господина Бранислав А. Ракић, као и 

у име саме Коморе, захвалио сам се нашим го-
стима на позиву и упознао их са активностима 
HELP-а у Републици Српској и сарадњи Ад-
вокатске Коморе Републике Српске са HELP-
ом, која се прије свега огледа у одличној и 
успјешној организацији HELP-овог курса под 
називом „Насиље над женама и насиље у 
породици“ који је реализован током 2019. 
године, који сам и сам успјешно завршио. 
Наведени курс је почео 10. маја 2019. године, 
уводним представљањем HELP-а на састанку 
са учесницима курса у Бањалуци, а касније је 
курс настављен онлајн на HELP платформи. 
Након упознавања са активностима HELP-а 
и у другим државама Западног Балкана, чла-
нови Одбора су у даљем раду утврдили и 
методе односно сам начин рада Управног 
одбора, те је направљен шестомјесечни план 
за реализацију будућих активности Одбора, 
којим је предвиђено да чланови Одбора у 
договору са организацијама из којих долазе 
предложе теме и називе курсева које желе да 
организују, како би HELP могао да прво пре-
веде те курсеве на домаће језике и да након 

Групна фотографија са састанка „HELP in the EU Focal and Info Points Meeting“
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тога у сарадњи са члановима Управног одбора 
и организацијама из који долазе организује 
те курсеве. Према наведеном плану, HELP је 
требао да организује нови курс у Републици 
Српској већ средином марта мјесеца 2020. 
године и то исти курс који је организован и 
2019. године, „Насиље над женама и насиље 
у породици“, јер је то био приједлог раније 
предсједнице Извршног одбора Адвокатске 
Коморе Републике Српске, госпође Ирене Пу-
зић-Обрадовић. Међутим, због новонастале 
ситуације изазване ширењем вируса корона, 
од представника HELP-а сам обавијештен да 
је наведени курс за сада одгођен на неодређе-
но вријеме. Такође, слиједећи договорени 
план активности HELP-а за 2020. годину, 
а у договору са предсједником Адвокатске 
коморе Републике Српске, господином Бра-
ниславом А. Ракићем, предложио сам да се до 
краја 2020. године, преведу на српски језик 
и прилагоде и сљедећи курсеви: „Стварна 
права“ и „Увод у ЕКЉП“, а за почетак 2021. 
године курс: „Заштита података и право на 
приватност“. Са наведеним приједлогом су 
се сложили и представници Адвокатске Ко-
море ФБиХ, и изразили спремност за им-

плементацију наведених курсева у заједнич-
кој организацији Адвокатских Комора РС и 
ФБиХ. Valentina Boz, Координатор пројекта 
за Западни Балкан, је прихватила наведени 
приједлог и HELP је започео са припремом 
наведених курсева. Опреза ради, истичем да 
је због тренутне ситуације све планирано под 
знаком питања.

ЧЕТВРТАК, 6. фебруар 2020. године:

У периоду од 09,00 до 17,30 часова одржан је 
редовни састанак представника HELP-а под 
називом „HELP in the EU Focal and Info Points 
Meeting“, који је прије свега био намијењен 
представницима HELP-а из држава Европске 
уније, али је истом присуствовала већина чла-
нова Управног одбора „HELP НА ЗАПАДНОМ 
БАЛКАНУ“. На овом састанку смо се упознали 
са активностима HELP-а у државама Европске 
уније, гдје смо могли да видимо да су теме и 
курсеви који се организују у овим државама 
специфичнији и напреднији у односу на курсе-
ве које имамо на Западном Балкану. Састанак 
је завршен пригодним коктелом и дружењем 
у просторијама Агоре.
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Aдвокатска комора Републике Српске 
Бранислав А. Ракић, предсједник
Број: 01-626/2020     

Сарадња Адвокатске 
коморе Републике Српске и 
канцеларије Савјета Европе

Адвокатске коморе Републике Српске и кан-
целарије Савјета Европе у Сарајеву, у име 
генералног секретара Савјета Европе, потпи-
сали су 09.01.2020. године, Уговор о донацији 
између Савјета Европе и Адвокатске коморе 
Републике Српске. 

Предмет овог Уговора је финансирање, мак-
сималне суме ЕУР 21,970.00 (двадесет и једна 
хиљада девет стотина и седамдесет еура), од 
стране Вијећа/Савјета Европе као плаћања 
трошкова за имплементацију ЈУФРЕX2- Уго-
вор о донацији Адвокатској комори Републике 
Српске.

Активности предвиђене унутар друге фазе 
ЈУФРЕX-а базиране су на идеји наставка ја-
чања капацитета судства када се ради о Члану 
10. Европске конвенције о људским правима, 
те судској пракси Европског суда за људска 
права и БиХ судова који примјењују стандард 
Савјета Европе. Међутим, оне се разликују 
од активности прве фазе ЈУФРЕX-а у смислу 
обима и фокуса каскадних тренинга. Каскадни 
тренинзи у ЈУФРЕX 2 ће бити детаљнији и 
фокусирани на специфичне теме уну-
тар случајева везаних за Члан 10., док је 
тренинге у првој фази карактерисао шири и 
уопштенији приступ, дизајниран да објасни 
основне принципе и теме везано за слободу 
изражавања и медија. Каскадни тренинзи у 
ЈУФРЕX 2 фази, стога, морају бити дизајни-
рани у складу са методологијом коју је Савјет 
Европе развило и прилагодило за потребе 
БиХ, унутар ЈУФРЕX-а 1. На овај начин, екс-

пертиза локалних тренера, која је такође раз-
вијена унутар ЈУФРЕX-а 1, биће максимално 
искориштена те ојачана у ЈУФРЕX-у 2, што 
уједно и представља један вид самоодрживо-
сти ЈУФРЕX-а.

Предвиђено је 5 активности у склопу ЈУФРЕX 2: 
• 4 каскадна тренинга за адвокате и адво-

катице са различитим темама везаним за 
Члан 10.; 

• 1 ТоТ тренинг за HELP менторе и мен-
торице. Ово укључује већ активне HELP 
менторе из БиХ, који ће бити додатно 
едуковани о случајевима и темама везано 
за Члан 10.;

Каскадни тренинзи

Теме каскадних тренининга требају слиједити 
Приручник о слободи изражавања те методо-
логију Вијећа Европе, те бити усклађени са по-
требама праксе БиХ судства. Стога, одабране 
теме за тренинге су сљедеће: 
1. Слобода изражавања: основни принципи 

и услови ограничавања слободе изража-
вања. Фокус је на примјени три-партит-
ног теста, диференцијацији вриједности и 
чињеница, итд. Овај тренинг такође треба 
укључити и тему слободе изражавања он-
лине. Циљна публика су адвокати, до 20 
учесника и учесница, дводневни догађај. 
У оквиру гранта планиран 1 догађај.

2. Тренинзи о клевети. Практични тренинзи, 
базирани на вјежбама и судској пракси 
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ЕСЉП и домаћих судова. Циљна публика 
су адвокати, до 20 учесника и учесница, 
дводневни догађај. У оквиру гранта пла-
ниран 1 догађај.

3. Тренинзи о говору мржње, укључујући 
говор мржње оnline и offline. Практични 
тренинзи, базирани на вјежбама и судској 
пракси ЕСЉП и домаћих судова. Циљна 
публика су адвокати и представници и 
представнице полиције (представници по-
лиције требају бити оперативци који раде 
на терену на препознавању говора мржње 
као кривичног дјела); до 20 учесника и 
учесница, дводневни догађај. У оквиру 
гранта планиран 1 догађај.

4. Тренинг о заштити звиждача/сигурност 
новинара, материјали тренинга ће бити 
унапријеђени у другој години имплемен-
тације ЈУФРЕX-а 2. Практични тренинзи, 
базирани на вјежбама и судској пракси 
ЕСЉП и домаћих судова. Циљна публика 
су адвокати, до 20 учесника и учесница, 
дводневни догађај. У оквиру гранта пла-
ниран 1 догађај.

ТоТ тренинг за HELP менторе и менторице 
у области слободе изражавања и сигурности 
новинара.

Идентичан Уговор је закључен између Савјета 
Европе и Адвокатске/Одвјетничке комора Ф 
БиХ.

Тренинг је замишљен као заједнички тренинг 
обе институције за едукацију (Адвокатска/
Одвјетничка комора ФБИХ и Адвокатска ко-
мора РС). Требао би укључивати између 8 и 10 
учесника и учесница, професионалаца који су 
већ идентификовани и тренирани као HELP 
ментори и менторице у БиХ. 8-10 њих, који ће 
представљати оба ентитета на овом ТОТ-у биће 
едуковани о садржају о слободи изражавања 

и сигурности новинара. Најуспјешнији међу 
њима ће спроводити горе поменуте HELP 
курсеве, који ће бити организовани у склопу 
ЈУФРЕX-а 2. 1 догађај планиран. Трошкови 
и организација догађаја ће бити подијељена 
између двије Коморе. 

Ова активност треба бити имплементирана на 
почетку друге године имплементације. 

ЈУФРЕX 2 обавезује све партнере да при-
купљају податке релеватне за мониторинг и 
евалуацију, током и након свих догађаја, као и 
током пројекта. Инструменти за прикупљање 
података дефинисани су и налазе се у Прилогу 
V овог гранта, те ће бити интегрисани у процес 
извјештавања Вијећу Европе.

Планирано је да се тренинзи одрже:
10.-12.09.2020. године у организацији 
Адвокатске коморе Републике Српске 
08.-10.10.2020. године у организацији Адво-
катске/Одвјетничке коморе Федерације Босне 
и Херцеговине
12.-14.11. 2020.године у организацији 
Адвокатске коморе Републике Српске 
10.-12.12.2020. године у организацији Адво-
катске/Одвјетничке коморе Федерације Босне 
и Херцеговине 
11.-13.02.2021. ToTтренинг за ХЕЛП мен-
торе (заједнички) 
11.-13.03.2021. године у организацији 
Адвокатске коморе Републике Српске 
15.-17.04.2010. године у организацији Адво-
катске/Одвјетничке коморе Федерације Босне 
и Херцеговине
09.-11.09.2021. године у организацији 
Адвокатске коморе Републике Српске 
07.-09.10.2021.године у организацији Адвокат-
ске/Одвјетничке коморе Федерације Босне и 
Херцеговине.
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Славица Граорац, адвокат из Бање Луке

Извјештај о посебним 
активностима Адвокатске 
коморе Републике Српске за 
вријеме пандемије изазване 
корона вирусом COVID-19

Адвокатска комора Републике Српске одмах 
по проглашењу пандемије изазване корона 
вирусом COVID-19 предузела ванредне актив-
ности у циљу превенције и санирања посље-
дица а које се односе на обављање адвокатске 
дјелатности и заштиту чланова Адвокатске 
коморе Републике Српске. 

Комора је упутила Народној скупштини Ре-
публике Српске, Влади Републике Српске, 
Министарству правде Републике Српске и 
пресједнику Републике Српске, иницијативу 
за доношење уредбе са законском снагом или 
закона, број: 01—609/2020, од 24.03.2020. 
године, којом иницира доношење Закона 
о привременим мјерама у вези са судским, 
управним и другим јавноправним питањима 
за спречавање ширења прелазне болести зва-
ног вирус (COVID-19), којим би се омогућило 
задржавање тока процесних рокова у постуци-
ма, као и задржвање тока свих материјалних 
преклузивних рокова за остваривање права 
странака, јер због тих и прије свега других 
мјера, које је предузела држава (ограничења 
приступа судовима и јавној управи, затварање 
продавница, услужног сектора,.....) , поједини-
цма се онемогућава учинковито остваривање и 
извршвање њихових права. Имајући у виду да 
није могуће правовремено дјеловање и дјело-
вање државних органа, предлаже се доношење 

закона којим се продужавају материјални ро-
кови, који су преклузивни, односно да престају 
тећи. Наведена иницијатива достављена је и 
Високом судском и тужилачком савјету БиХ. 

Адвокатска комора Републике Српске се у 
два наврата (24.03.2020. године и 01.04.2020. 
године) обратила Влади Републике Српске и 
Министарству финансија Републике Српске 
са инцијативом да адвокати:
- буду ослобођени плаћања у цјелости поре-

за на доходак и доприноса за здравствено, 
пензијско осигурање и доприноса за случај 
незапослености или дијела ових фискал-
них обавеза с тим да порески обвезници 
не трпе штетне посљедице у виду преки-
да стажа осигурања, тако што би држава 
субвенционисала ове пореске обвезнике, 
јер неплаћање доприноса за социјално 
осигурање није посљедица недисциплине 
или намјера да се избјегне плаћање ових 
обавеза – већ објективна посљедица по-
стојећег стања, као и 

- да се у периоду важења ванредне ситуације 
не спроводи поступак принудне наплате 
доспјелих пореза и доприноса нити врши 
обрачун затезне камате на доспјела дуго-
вања по овом основу,

- да се поступак принудне наплате не спро-
води и да сеобрачун затезне камате на 
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доспјела потраживања по основу пореза на 
доходак грађана и доприносе за социјално 
не врши ни у перидоу од 3 мјесеца по пре-
станку важења ванредне ситуације.

Такође, Комора се обратила Министарству 
финансија Републике Српске и Министарству 
привреде и предузетништва Републике Српске 
са иницијативом и молбом за тумачење њи-
хове Одлуке о начину измирења пореза на 
доходак и доприноса за март 2020. године, 
број: 04/1-012-2-975/20, од 02.04.2020. године, 
ради уврштавања адвоката и запослених у ад-
вокатским канцеларијама (стручних сарадника 
за правне послове, адвокатских приправника 
и административних радника), заједничким 
адвокатским канцеларијама и адвокатским 
ортачким друштвима Адвокатске коморе Репу-
блике Српске, на списак дјелатности из тачке II 
ове одлуке, имајући у виду да су адвокати усљед 
проглашења мјера на спречавању ширења ви-
руса корона престали са пословањем, односно 
истима је пословање било онемогућено усљед 
престанка рада судова, тужилаштава, органа 
управе и других привредних субјеката. 

У иницијативи је наведено да су судови у Ре-
публици Српској, на приједлог Републичког 
штаба за ванредне ситуације, а у складу са 
донесеном Одлуком о проглашењу ванредне 
ситуације на територији Републике Српске, 
број: 04/1-012-2-792/20, од 16.03.2020. годи-
не, поступили по Обавјештењу Министарства 
правде Републике Српске број 08.020/СИ-
1/2020 од 16.03.2020. године, као и по Пре-
поруци Високог судског и тужилачког савјета 
Босне и Херцеговине правосудној заједници 
поводом епидемиолошке ситуације у земљи од 
15.03.2020. године и Одлуци о организацији 
рада у судовима и тужилаштвима у Босни и 
Херцеговини, број: 08-02-2-1020-2/2020, од 
22.03.2020. године, те су престали са радом 
у складу са наведеним одлукама и поступају, 
изузетно ријетко, само у хитним предметима, 
што за посљедицу има необављње дјелатности 
адвоката и запослених у адвокатским кан-
целаријама (стручних сарадника за правне 
послове, адвокатских приправника и адми-
нистративних радника). 

Затражили смо да обавијесте Комору о својој 
одлуци како бисмо информисали чланове 

Коморе да у складу са тачком VI ове одлуке 
поднесу Пореској управи Републике Српске 
писану изјаву са захтјевом.

Адвокатска комора Републике Српске се анга-
жовала на изналажењу рјешења да се адвока-
тима са навршених 65 и више година живота 
омогући несметано обављање адвокатске дје-
латности имајући у виду закључак Републич-
ког штаба за ванредне ситуације о ограни-
чењу и забрани кретања лица на територији 
Републике Српске којим се у тачки 1. наређује 
забрана кретања лицима са навршених 65 и 
више година живота. Адвокатска комора Репу-
блике Српске је упутила допис Министарству 
унутрашњих послова Републике Српске којим 
је затражила давање упутства за поступање у 
вези са наведеним закључком о забрани кре-
тања. У допису је наведено да на основу члана 
2. став 1. и члана 46. став 1. Закона о адвока-
тури Републике Српске адвокати независно и 
самостално обављају дозвољену им дјелатност 
пружања правне помоћи физичким и правним 
лицима. Сагласно томе из основа дјелатности 
плаћају све обавезе (порезе, доприносе, таксе 
и др.). Имајући у виду тако регулисан статус, 
права и обавезе, према наведеном закључку 
Републичког штаба за ванредне ситуације ад-
вокат је “послодавац”, па тако и овлашћен да 
са себе изда потврду о потреби кретања ради 
обављања посла адвоката. Стога се моли да 
се изда упутство свим Полицијским управама 
(станицама) у Републици Српској да су валид-
не потврде о кретању адвоката коју за себе 
издају адвокати који самостално извршавају 
дјелатност адвоката у Републици Српској, на 
који начин ће им се омогућити кретање ради 
извршавања адвокатске дјелатности. 

Министарство унутрашњих послова Републи-
ке Српске је доставило информацију број: 
01-612/2020, од 30.03.2020. године, у којем 
је наведено да ће припадници Министарства 
унутрашњих послова Републике Српске по-
тврде о дозволи кретања, које ће адвокати 
самостално издавати за себе сматрати ва-
жећим, те да ће наведене потврде, из разлога 
обављања адвокатске дјелатности, прихватити 
за кретање адвоката са навршених 65 и више 
година живота у временском периоду од 05,00 
до 20,00 часова у току дана. За потребе евенту-
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алног кретања у времену од 20,00 до 05,00 ча-
сова (вријеме “полицијског часа”) неопходно је 
да се адвокат обрати територијално надлежној 
полицијској станици по мјесту пребивалишта 
истог, која ће у оправданим случајевима изда-
ти дозволу за кретање у вријеме “полицијског 
часа”. Секретаријат Коморе је доставио адво-
катима, путем средстава електронске комуни-
кације, образац потврде о дозволи кретања. 

Извршни одбор Адвокатске коморе Републике 
Српске, путем средстава електронске комуни-
кације, донио је одлуке којима се ослобађају 
сви адвокати чланови Адвокатске коморе Ре-
публике Српске обавезе плаћања мјесечне 
чланарине у износу од 50,00 КМ за март и 
април 2020. године, имајући у виду немо-
гућност обављања адвокатске дјелатности у 
пуном капацитету током трајања пандемије 
корона вируса. 

Адвокатска комора Републике Српске је пром-
птно, путем средстава електронске комуника-
ције и wеб странице Коморе, обавјештавала 
адвокате о свим предузетим активностима 
на превенцији и санирању посљедица наста-
лих усљед корона вируса COVID-19. Такође, 

Комора је благовремено обавјештавала адво-
кате о организацији рада у судовима и тужи-
лаштвима током трајања панедмије COVID-19, 
препорукама Високог судског и тужилчког 
савјета БиХ правосудној заједници поводом 
епидемиолошке ситуације и обавјештењи-
ма Министарства правде Републике Српске. 
Адвокатима су достављане и одлуке са закон-
ском снагом које је донио предсједник Репу-
блике Српске, на приједлог Владе Републике 
Српске, а након мишљења пресједника На-
родне скупштине Републике Српске, као и 
одлуке Владе Републике Српске о мјерама у 
вези са спречавањем ширења заразе изазване 
корона вирусом. 

Секретаријат Коморе, конкретно технички 
секретари у Зборовима Бијељина и Источно 
Сарајево, су на приједлог предсједника Из-
вршног одбора, г. Миљкана Пуцара, телефо-
ном позвали адвокате који имају навршених 
65 и више година живота, како би се прику-
пиле информације о проблемима са којима се 
суочавају у обављању адвокатске дјелатности 
и начину на који им Комора може помоћи да 
се превазиђу евентуалне потешкоће. 
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Стручна едукација адвоката 

Имајући у виду да је у посљедњем броју ча-
сописа ‹›Адвокатура›› (број 24) обухваћена 
едукација адвоката од 01.01.2019. године до 
септембра мјесеца исте године овај чланак ће 
обрађивати едукацију адвоката која је одржа-
на и планирана од краја 2019. године до прве 
половине 2020. године.

У организацији Удружења правника РС, Прав-
ног факултета Универзитета у Бања Луци и 
Источном Сарајеву, Адвокатске и Нотарске 
коморе РС, Центара за едукацију судија и јав-
них тужилаца у Републици Српској (у даљем 
тексту: ЦЕСТ) у данима 03. и 04. окотбар 
2019. године одржано је шеснаесто савјето-
вање ‹›Октобарски правнички дани›› у Бања 
Луци. Општа тема Савјетовања је била: ‘’Из-
градња и функционисање правног система’’, 
а области које су обухваћене на савјетовању 
су биле: Државноправна област, Грађанско-
правна област, Привредноправна област, Кри-

вичноправна област, Управна и радноправна 
област и Међународноправна област.

У периоду од 16.-19. oктобра 2019. године 
на Јахорини је одржано XIV Савјетовање из 
области грађанског права на традиционалну 
тему ‹›Актуелна питања из грађанског зако-
нодавства у БиХ››. На савјетовању су обрађена 
актуелна питања која се појављују у нашем 
правном животу и друштву у цијелини, а све 
у циљу изградње владавине права и модерне 
правне државе те нормалног функционисања 
нашег правног система. 

На основу Програма почетне обуке и струч-
ног усавршавања за 2019. годину, ЦЕСТ је у 
својим просторијама у Бања Луци организо-
вао следеће семинаре: ‘’Најбољи интерес 
дјетета“ 08. октобар 2019. године, ‘’Нотар-
ска исправа као извршна исправа“ 09. 
октобар 2019 .године, ‘’Јавно-приватно 
партнерство“ 14. октобар 2019. године, 
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‘’Актелна пракса Врховног суда Републи-
ке Српске у правном спору“ 16.октобар 
2019. године, те из кривичноправне обласи 
семинар на тему ‹›Вјештачење у кривичном 
поступку, Вјештачење дрога и психоактивних 
супстанци’’ 25. октобра 2019. године.

Такође дана 25. окотбра 2019. године одржана 
је радионица о примјени стандарда правичног 
суђења утврђених чланом 6. Европске конвен-
ције о људским правима коју је организовало 
Удружење ‹›Ваша права БиХ›› у сарадњи са 
Konrad Adeanaur Fondacijom–Програм влада-
вине права за Југоисточну Европу.

У организацији Адвокатске коморе РС и Ње-
мачке фондације за мешународну правну са-
радсу те уз подршку Министарства правде и 
заштите потрошача Савезне Републике Ње-
мачке дана 28. окотбра 2019. године одржан 
је једнодневни семинар на тему: ‹›Спречавање 
прања новца – Примјена законских прописа у 
адвокатској пракси у РС и обавезе њемачких ад-
воката у односу на спречавање прања новца››. 

ЦЕСТ је организовао Округли сто из кривич-
ноправне области на тему: „Актуелна питања 
из праксе на подручју Окружних судова и 
Окружних јавних тужилаштава у Источном 
Сарајеву и Требињу“ који се одржао 1. новем-
бра 2019. године у просторијама Окружног 
суда у Требињу, а 4. новембра 2019. године у 
просторијама Окружног суда у Источном 
Сарајеву. На тему: „ Актуелна питања из 
праксе Окружних судова и Окружних јав-
них тужилаштава у Бијељини и Добоју “ 
одржан је семинар 8. новембра 2019. године 
у просторијама Окружног суда у Добоју. 
Док је на тему: „Актуелна питања из праксе 
привредних судова у Републици Српској“ одр-
жан семинар у Бања Луци дана 15. новембар 
2019. године. На тему: „Актуелна питања 
из праксе Окружних судова и Окруж-
них јавних тужилаштава у Бањој Луци и 
Приједору›› одржан је семинар у Бања Луци 
дана 5. децембра  2019. Године док је 13. де-
цембра 2019. године одржан у Приједору. 
За 10 адвоката Адвокатске коморе РС било је 
обезбјеђено учешће на сваком од семинара.

У организацији ЦЕСТ-а, а у оквиру Програма 
специјалистичке обуке за малољетничко пра-
восуђе у сарадњи са UNICEF-ом, организован 

је семинар на тему: „Извршење алтернативних 
мјера за малољетнике“ и „Извршење кри-
вичних санкција за малољетнике“. Семинар 
је одржан 11. новембра 2019. године у про-
сторијама ЦЕСТ-а у Бања Луци. Едукатор 
на овом семинару био је господин Љубинко 
Митровић, Омбудсман за људска права Босне 
и Херцеговине.

Министарство правде БиХ, Одсјек за едукацију 
у казненим стварима пред Судом БиХ у оквиру 
пројекта ‹›Унапређење рада на предметима 
ратних злочина у БиХ›› одржао је семинар 
континуираног стручног усавршавања ад-
воката на тему: ‹›Новија пракса Европског 
суда и Уставног суда БиХ›› У Бања Луци дана 
29. новембра 2019. године. Посебан осврт на 
семинару је био апелациони поступак пред 
Уставним судом БиХ у погледу члана 5. и 6. 
Европске конвенције о људским правима.

Transparency International u BiH (TIBiH) уз под-
ршку Амбасаде Шведске у БиХ организовао је 
међународну конференцију на тему: “Time to 
Act: Reality of Anti-corruption Policies” („Vrijeme 
za djelovanje: Stvarnost antikorupcijskih politika“) 
која се одржала 29. новембра 2019. године у 
Сарајеву. На конферецији су међународни 
стручњаци дискутовали о горућим изазови-
ма у борби против корупције из перспективе 
академика и практичара. Такође у Сарајеву 
је дана 12.12.2019.године одржан семинар на 
тему ‘’ Вријеме за реформе: већа ефикасност 
у рјешавању привредних спорова о бољи при-
ступ правди’’. 

Удружење за право енергетике Србије 04. 
децембра 2019. године у Београду одржало је 
конференцију на тему: ‹›Новине у правном 
оквиру и ефекти примене права енергетике››. 
На конференцију су учешће узели правници 
али и други стручњаци из области енергетике 
из земље и иностранства, те представници 
струковног удружења и институција из обла-
сти енергетике. 

На основу Програма почетне обуке и стручног 
усавршавања за 2019. годину, Центар за еду-
кацију судија и јавних тужилаца у Републици 
Српској у сарадњи са Агенцијом за безбједност 
саобраћаја, Министарство саобраћаја и веза 
Републике Српске, организовао је семинар 
из кривичноправне области на тему: „Значај 
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тужилачког и судског поступања у превенцији 
саобраћајних незгода“ који се одржао 2. де-
цембра 2019. године у Бања Луци. Едукатори 
на овом семинару су били проф. др Данислав 
Драшковић, Инспекторат Републике Српске и 
др Горан Амиџић, Министарство унутрашњих 
послова Републике Српске.

Адвокатска комора РС у сарадњи са Министар-
ством правде БиХ, Одсјек за едукацију у казне-
ним стварима пред Судом БиХ организовала 
је семинар на тему: ‹›Истрага у кривичном 
поступку›› с посебним освртом на измјене 
ЗКП-а БиХ у погледу дужине трајања истраге, 
специфичности истраге у кривично-процес-
ном законодавству БиХ, једнакост страна у 
поступку, праксу Суда БиХ и Међународног 
кривичног суда за бившу Југославију. Семинар 
је одржан дана 18.12.2019. године у Добоју. 

У организацији ЦЕСТ-а одржано је низ семи-
нара током децембра мјесеца 2019. године, 
а настављени су и у првој четвртини 2020. 
године и то на следеће теме: „Интелек-
туално власништво у Босни и Херце-
говини“, „Актуелна питања из праксе на 
подручју Окружних судова у Бијељини и До-
боју“,„Трговина људима“, „Aктуелна пи-
тања из праксе Врховног суда Републике 
Српске“.  

У организацији HELP Network, 05. фебру-
ар 2020. године у Стразбуру одржан је Први 
Управни одбор. 

У организацији Адвокатске коморе РС у Бања 
Луци дана 27.02.2020. године одржан је семи-
нар на тему: ‹›Међународни стандарди и 
домаће праксе у области насиља у по-
родици и насиља према женама’’. Проф. 
др Иванка Марковић одржала је предавање 
на тему Заштита жртве према Истанбулској 
конвенцији и новине у Закону о заштити од 
насиља у породици. Истакла је да када се 
спомене термин насиље у породици, већину 
то асоцира на насиље мушкарца над женом. 
Међутим, то је погрешна перцепција јер на-
сиље у породици може да се деси свим гене-
рацијама, односно узрастима, као и особама 
оба пола. Статистике показују да има све више 
међугенерацијског насиља у породици, па и 
насиља дјеце према остарјелим родитељима.

У организацији ЦЕСТ-а и Министарства прав-
де БиХ, Одсјек за едукацију у казненим ства-
рима пред Судом БиХ планирани су семинари 
у мјесецу марту и априлу 2020. године али 
услед пандемије вируса корона (COVID – 19) 
и проглашења ванредне ситуације/стања у 
Републици Српској сви семинари су одгођени. 
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Судска пракса 

Стицање права својине

(члан 24. и члан 22. Закона о 
о с н о в   н и м  с в о ј и н с к о - п р а в н и м 
одно сима „Службени лист СФРЈ“ број 
6/80 и 36/90 и „Службени гласник РС“ 
број 38/03)

ОД САВЈЕСНОСТИ ГРАДИТЕЉА, САЗНАЊА 
ВЛАСНИКА ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ 
И ОДНОСА ВРИЈЕДНОСТИ ЗЕМЉИШТА 
И ГРАЂЕВИНСКОГ ОБЈЕКТА ЗАВИСИ ОС-
НОВАНОСТ ЗАХТЈЕВА ЗА СТИЦАЊЕ ПРА-
ВА ВЛАСНИШТВА ГРАЂЕЊЕМ НА ТУЂЕМ 
ЗЕМЉИШТУ.

Из образложења:

Како је неспорно да је у вријеме градње 
земљиште било у друштвеној својини, а не у 
својини оца тужитељице, правилна је тврдња 
туженог А.Е. да се нижестепени судови у по-
гледу начина стицања права својине на пред-
метној кући погрешно позивају на одредбу 
члана 24. став 1. ЗОСПО. Наиме, том одредбом 
прописано је да, ако лице које може имати 
право својине, а које изгради зграду или дру-
гу грађевину на земљишту на којем други 
има право својине, стиче право својине и на 
земљишту на ком је изграђен грађевински 
објекат као и на земљишту које је неопходно 
за редовну употребу тог грађевинског објекта, 
ако није знало нити је могло знати да гради 
на туђем земљишту, а власник земљишта је 
знао за изградњу и није се одмах успротивио. 
Дакле, из наведене норме произлази да она 
регулише начин стицања права својине на 
земљишту, али не и на изграђеном објекту. 
Одредбе става 2. истог члана, члана 25. и члана 
26. ЗОСПО, прописују могућа рјешења у погле-
ду права својине на згради и земљишту у си-
туацији грађења на туђем земљишту зависно 
од савјесности градитеља, сазнања власника 

земљишта за изградњу и односа вриједности 
земљишта и грађевинског објекта, што све у 
крајњем није од значаја за рјешавање овог 
спора па се указује сувишним образлагање 
наведених одредби. На грађевинском објекту 
који је саграђен без дозволе за градњу може 
се утврђивати право својине ако је тај обје-
кат саграђен у заједници. Судском одлуком 
о утврђивању права својине по том основу 
уређују се само међусобни односи стицалаца 
у односу на тако подигнути објекат (рјешава 
се о њиховим међусобним правима док такав 
објекат постоји) и посљедице које могу да 
произађу за стицаоце таквог објекта, а она 
нема значај у односу на грађевински објекат 
саграђен без дозволе, јер се таквом одлуком не 
мијења статус објекта, будући да се на истом 
не може стећи право својине, па се не може ни 
дозволити укњижба било на реалном или иде-
алном дијелу зграде. Парничне странке које 
су сувласници некретнина су водиле поступак 
диобе, у коме (према образложењу рјешења о 
прекиду тог поступка) није постигнут спораз-
ум јер је било спорно ко је градио објекте на 
некретнинама уписаним у з.к. ул. број 3, к.о. В. 
2, па је тужитељица упућена на парницу ради 
утврђивања величине сувласничког дијела 
и диобе некретнина уписаних у з.к. ул. број 
3, к.о. В. и лист непокретности број 3, к.о. В. 
Коначно, да је тужитељица градила предметни 
објекат, ни тужени А.Е. није оспоравао, као 
ни да јој сразмјерно сувласничком дијелу од 
1/5 припада укупна површина земљишта од 
517 м2 на коме се зграда налази, али не и у 
површини од укупно 700 м2, сматрајући да 
је то више од њеног сувласничког дијела. Код 
таквог стања ствари тужитељица је тужбеним 
захтјевом могла тражити да се утврди да јој 
припада већи сувласнички дио (од 1/5) на 
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свим некретнинама, а не да јој припада право 
својине са 1/1 дијела на кући и земљишту к.ч. 
број 2346/2, уписаној у лист непокретности 
број 3. к.о. В. 2, јер се овакав тужбени захтјев 
не може поставити по одредбама материјалног 
права. Тужитељица је додуше на тврдњама 
да је градила кућу и помоћне објекте и тако 
увећала вриједност цјелокупних некретнина 
уписаних у зк. улошку број 3. и 1188 к.о. В. 2, 
а тиме и свог сувласничког дијела, темељила 
евентуални тужбени захтјев, о коме суд није 
одлучио. Из тих разлога, основана је ревизија 
туженог А.Е, а неоснована ревизија тужи-
тељице, јер се није могао усвојити примарни 
тужбени захтјев, што не значи да тужитељици 
не припада право на кућу и помоћни објекат 

као ванкњижно власништво, јер ће се при-
ликом одлучивања о евентуалном тужбеном 
захтјеву у односу на то грађење, утврдити њен 
сувласнички дио у укупним некретнинама и 
након тога моћи окончати прекинути поступак 
диобе. Како је у овој парници тужитељица по-
ставила и евентуални тужбени захтјев о коме 
још није одлучено, ваљало је обје нижестепене 
пресуде укинути у дијелу одлуке о трошкови-
ма поступка, па ће приликом одлучивања о 
евентуалном тужбеном захтјеву суд одлучити 
и о трошковима цијелог поступка, цијенећи 
коначан успјех тужитељице у парници.

(Врховни суд Републике Српске, број: 71 0 П 
181557 19 Рев, 15.01.2020. године)

Право прече куповине

(члан 36. Закона о промету непокретно-
сти „Службени лист БиХ“ бр. 38/78 до 
22/91 и „Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 29/94)

ПРОДАВАЦ НЕКРЕТНИНЕ НЕМА ПРАВО 
ДА ТРАЖИ ПОНИШТЕЊЕ УГОВОРА ЗБОГ 
ПОВРЕДЕ ПРАВА ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ.

Из образложења:

Тужени су закључили уговор о купо-
продаји некретнина са лицима која су у 
земљишној књизи била уписана као власни-
ци зграда и као носиоци права кориштења 
земљишта. У оваквој ситуацији мора се кон-
статовати да су та лица могла пренијети ова 
права на тужене као купце, јер се ради о грађе-
винском земљишту у друштвеној (државној) 
својини на коме постоје грађевински објек-
ти са два сувласника који имају и право ко-
риштења земљишта које служи нормалној 
употреби тих објеката. Ово право кориштења 
земљишта је везано уз право својине на објек-
тима и дијели судбину тих објеката. Преносом 
права својине у земљишној књизи на објекту 
који је изграђен на грађевинском земљишту у 
друштвеној односно државној својини, прено-
си се и право кориштења грађевинске парцеле, 
без посебног уписа у тој књизи... Законом о 
национализацији најамних зграда и грађе-

винског земљишта („Службени лист ФНРЈ“ 
број 52/58, даље: Закон о национализацији) 
национализовано је грађевинско земљиште у 
градовима и насељима градског карактера те 
тако постало друштвена својина (члан 1. став 
2.). Национализовало се земљиште које по-
крива зграда и земљиште које служи за њену 
редовну употребу, а такво земљиште је имало 
правну природу изграђеног градског грађе-
винског земљишта (члан 36. став 2.). Према 
прописима који су важили прије ступања на 
снагу Закона о грађевинском земљишту Репу-
блике Српске („Сл. гласник Републике Српске“ 
број 86/03, даље: ЗГЗ), физичко лице није 
могло имати право својине на грађевинском 
земљишту, било оно изграђено или није, већ 
одређене облике права: привремено право 
кориштења, првенствено право кориштења 
ради грађења и трајно право кориштења из-
грађеног грађевинског земљишта, ако је на 
њему изграђен објекат... У смислу ЗГЗ, неиз-
грађеним грађевинским земљиштем се сматра 
земљиште на којем није изграђена зграда 
односно други објекат као и земљиште које не 
служи редовној употреби зграде односно дру-
гог објекта. Сходно члану 59. ЗГЗ, постојала је 
забрана преноса права кориштења неизграђе-
ног грађевинског земљишта, а уговори који су 
закључени противно тој забрани су ништави. 
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Међутим, изграђено грађевинско земљиште се 
могло прометовати (члан 41. ЗГЗ)... Законом 
је било забрањено отуђивање неизграђеног 
градског грађевинског земљишта, али спорне 
некретнине имају статус изграђеног земљишта 
(такво је стање било и у јавним књигама и на 
терену) па је правни предник тужитељице 
могао пренијети на тужене права која је имао 
на том земљишту, слиједом чега предметни 
уговор није ништав у смислу одредбе члана 
103. Закона о облигационим односима („Служ-
бени лист СФРЈ“ број 29/78, 39/85 и 57/89 те 
„Службени гласник Републике Српске“ број 
17/93, 3/96, 39/03 и 74/04, даље: ЗОО) будући 
да су тужени купили парцеле са објектима 

те су се у земљишним књигама уписали као 
носиоци права својине на објектима и права 
кориштења на парцелама на којима ти објекти 
леже (та права је имао и њихов претходник). 
Како је спорни уговор закључен у складу са 
одредбом члана 9. став 2. ЗПН (закључен је 
у писменом облику, потписале су га обје уго-
ворне стране, а њихови потписи су овјерени у 
суду), испуњени су услови за његову пуноваж-
ност. Дакле, предметни уговор је правно ваљан 
и производи правно дејство, а уговорне стране 
су се сагласиле о његовимбитним састојцима 
(члан 26. ЗОО).

(Врховни суд Републике Српске, број: 71 0 П 
046194 19 Рев, 05.12.2019. године)

Опозив тестамента

(члан 105. и 240. Закона о насљеђивању 
„Сл. лист СРБиХ“ бр. 7/80 и 15/80)

НАКНАДНОМ ВЕРИФИКАЦИЈОМ ТЗВ. „СТА-
РЕ ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕ“ ЗАВЈЕШТАЛАЦ НЕ 
ОПОЗИВА ТЕСТАМЕНТ КОЈИМ ЈЕ РАСПО-
ЛАГАО ТОМ ШТЕДЊОМ КАО ПРЕДМЕТОМ 
ТЕСТАМЕНТАРНОГ РАСПОЛАГАЊА.

Из образложења:

Неправилан је закључак другостепеног суда 
да је оставитељица за живота располагала 
новчаним средствима која је тестаментом 
оставила у наслијеђе тужитељицама. Наи-
ме, верификација старе девизне штедње није 
располагање том штедњом већ законом про-
писан поступак који је сваки ималац старе 
девизне штедње морао покренути како би 
сачувао ту штедњу. Дакле, то је нужан по-
ступак који се спроводи по сили закона, без 
обзира на вољу имаоца штедње. Сходно томе, 
другостепени суд је погрешно примијенио 
одредбу члана 105. Закона о насљеђивању 
(„Службени лист СР БиХ“ број 7/80 и 15/80, 
даље: ЗН), према којој се касније распола-
гање имовином сматра опозивом тестамента 
који је раније сачињен. Верификацијом старе 
девизне штедње оставитељица није опозвала 
тестамент којим је располагала том штедњом 
нити је верификована стара девизна штедња 

нова имовина која се разликује од оне која је 
постојала прије верификације. Средства старе 
девизне штедње су само након извршене ве-
рификације са штедне књижице пребачена на 
нови рачун који је оставитељица отворила у 
складу са одредбама Закона о измирењу оба-
веза по основу рачуна старе девизне штедње 
(„Службени гласник БиХ“ број 28/06 до 
72/07, даље: Закон о измирењу обавеза). Сход-
но тим одредбама, верификација старе девиз-
не штедње није располагање том штедњом 
(отуђење односно преношење на друго лице) 
већ се ради о нужном законом прописаном 
поступку који има за сврху регистрацију свих 
ималаца ове штедње и њихових потраживања 
по том основу, а стара девизна штедња и на-
кон верификације остаје имовина имаоца те 
штедње. Оставитељица је имала обавезу да 
изврши верификацију своје старе девизне 
штедње, а обавезе државе према њој у погле-
ду наведене штедње су се измириле путем 
обвезница на начин да су у одређеним вре-
менским размацима, по доспијећу обвезни-
ца на наплату, на њен новоотворени рачун 
безготовински уплаћивана средства. Оста-
витељица прије смрти није потрошила стару 
девизну штедњу нити је исту отуђила већ је 
та штедња само са њених девизних штедних 
књижица пренесена на нови банков-
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ни рачун који је иста отворила 12.12.2006. 
године..... Подобност једне ствари да буде 
предмет насљеђивања цијени се с обзиром 
на стање у моменту отварања наслијеђа тј. у 
моменту делације. Само ствари и права који 
су припадали оставитељици у моменту њене 
смрти јесу предмет заоставштине (члан 2. ЗН). 
Чињенице утврђене у конкретном случају 
несумњиво упућују на закључак да је у момен-
ту смрти оставитељица имала стару девизну 

штедњу коју за живота није потрошила нити 
пренијела на друго лице, већ је исту верифи-
ковала, па та штедња, која је само пребачена 
са једног рачуна на други, чини њену заостав-
штину која је била предмет тестаменталног 
насљеђивања и која је расправљена у пра-
воснажно окончаном оставинском поступку.

(Врховни суд Републике Српске, број: 80 0 П 
057160 19 Рев, 12.11.2019. године)

Терет доказивања, вриједност насљеђене имовине

(члан 126, у вези са одредбама члана 7. 
став 1. и члана 123. Закона о парничном 
поступку)

ОСНОВАНО СЕ ЖАЛБОМ ТУЖИОЦА 
УКАЗУЈЕ ДА ЈЕ ОДЛУКА ПРВОСТЕПЕНОГ 
СУДА ДОНИЈЕТА ПОГРЕШНОМ ПРИМЈЕ-
НОМ ОДРЕДАБА ЧЛАНА 126. ЗПП-а, У ВЕЗИ 
СА ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 7. СТАВ 1. И ЧЛАНА 
123 ЗПП-а, ЈЕР ЈЕ НА ТУЖЕНОМ БИО ТЕРЕТ 

ДОКАЗИВАЊА ЧИЊЕНИЦЕ ДА ПОТРАЖИ-
ВАЊЕ ТУЖИОЦА ПРЕМАШУЈЕ ВРИЈЕД-
НОСТ НАСЉЕЂЕНЕ ИМОВИНЕ ТУЖЕНИХ 
ИЗА УМРЛОГ ПРЕДНИКА, ОБЗИРОМ ДА СУ 
ТУЖЕНИ ИСТАКЛИ ПРИГОВОР ВРИЈЕДНО-
СТИ НАСЉЕЂЕНЕ ИМОВИНЕ.

(Окружни суд у Источном Сарајеву, број: 92 
0 П 052713 19 Гж, 20.11.2019. године)

Уговор о грађењу

(члан 645. став 1. Закона о облигаци-
оним односима „Сл. лист СФРЈ“ број 
29/78, 39/85 и 57/89, те „Службени глас-
ник Републике Српске“ број 17/93, 3/96, 
39/03 и 74/05)

УКОЛИКО ТУЖЕНИ КАО ИНВЕСТИТОР, 
У РОКУ ОД ШЕСТ МЈЕСЕЦИ ОД КАДА ЈЕ 
УТВРДИО НЕДОСТАТАК НА ГРАЂЕВИНИ, 
НИЈЕ О ТОМЕ ОБАВИЈЕСТИО ТУЖИТЕЉА, 
ПРЕСТАЛО ЈЕ ЊЕГОВО ПРАВО ДА ПУТЕМ 
СУДА ОСТВАРУЈЕ ПРАВО ПО ОСНОВУ ОД-
ГОВОРНОСТИ ЗА НЕДОСТАТКЕ У ИЗРАДИ 
ГРАЂЕВИНЕ.

Из образложења:

Тужилац свој тужбени захтјев темељи на уго-
вору о грађењу који је са туженим закључио 
дана 05.8.2009. године и тражи исплату не-
плаћеног износа за радове изведене по том 
уговору. Тужени је оспоравао тужбени захтјев 

тврдњама да није тачна количина изграђеног 
простора, да је платио за изведене радове ком-
пензацијом и цесијама у стамбеном простору 
који је уступио тужиоцу, да му тужилац није 
никада испоставио ситуације ни фактурисао 
услуге, да је одступио од пројекта и туженом 
причинио штету коју тражи у противтужби 
поднесеној у току парнице. Из чињеничног 
утврђења нижестепених судова произлази да 
се предметним уговором тужилац као извођач 
радова обавезао да за туженог као инвеститора 
изведе грубе грађевинске радове и то: бето-
нирање темеља, подрумских зидова, стубова, 
серклажа, греда и плоча свих етажа, зидање 
зидова свих етажа и израду кровне конструк-
ције без покривачких и лимарских радова, на 
стамбенопословном објекту у З, према пројект-
ној документацији у складу са техничким про-
писима, нормативима и стандардима важећим 
за изградњу објекта ове врсте и то од мате-
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ријала инвеститора, да је уговорена цијена 
радова 55,00 КМ + ПДВ по једном м2 бруто 
површине, да је према грађевинској књизи 
која је обострано потписана количина изведе-
них радова 4.597,04 м2, да је радове тужилац 
завршио 2011. године, да количина изведених 
радова 4.597,04 м2 према уговореној цијени од 
55,00 КМ+ ПДВ по једном м2 бруто површине 
да је укупну вриједност радова од 295.819,52 
КМ са урачунатим ПДВ-ом, да је тужилац од 
трећих лица по основу четири уговора о це-
сији које је књижио на аналитичкој картици 
за туженог-комитента у 2010. и 2011. години 
примио укупан износ од 70.240,00 КМ, да је 
у књиговодству тужиоца међусобно затворен 
- наплаћен износ од 186.314,16 КМ са ПДВ... 
Ради се о четири стана које је тужени продао 
купцима Т.А., Р.Д., Т.Л. и Ј.М., који су потвр-
дили да су са туженим закључили (пред)уго-
воре и 70% цијене од 18.000,00 КМ платили 
тужиоцу, а 30% нису платили јер је уговорено 
да се тај износ уплати по завршетку радова, 
који још нису завршени. У предуговору закљу-
ченом са туженим 27.12.2010. године, који је 
изведен као доказ (а неспорно је да су и остали 
предуговори таквог садржаја), Т.А. се обавезао 
да ће уговорену вриједност стана од 25.800,00 
КМ платити на рачун Д.Л. доо (члан 2) и то 
70% цијене по потписивању уговора, а 30% по 
завршетку радова (члан 3). Наведени преду-
говор представља уговор у корист трећег, за 
који важи правило из одредбе члана 149. ЗОО, 
да трећи стиче сопствено и непосредно право 
према дужнику, ако није шта друго уговорено 

или не произлази из околности посла. Појам 
уговора у корист трећег претпоставља право 
трећег да захтјева извршење обавезе. Међу-
тим, ако је уговарач користи (овдје тужени) са 
даваоцем обавезе (овдје Т.А) уговорио да трећи 
само прими извршење обавезе, а не и да зах-
тјева извршење обавезе, на страни трећег се не 
рађа никакво право у односу на даваоца оба-
везе, већ само овлаштење да прими испуњење 
обавезе. Дакле, према предуговору, тужилац 
није овлаштен да захтјева извршење обавезе и 
да од купаца тражи исплату преосталог износа 
купопродајне цијене, како погрешно ревидент 
сматра. Да је то тако потврђује и чињеница 
да је истог дана када је закључен предуговор, 
закључен и уговор о цесији између тужиоца, 
туженог и Т.А, којим тужени преноси на тужи-
оца потраживање у износу од 18.060,00 КМ (а 
не цјелокупнан износ купопродајне цијене) 
које има по основу продаје стана Т.А... При-
бављање пројекта радова (као и евентуалне 
измјене истог), који представља дио техничке 
документације која се прилаже уз захтјев за 
одобрење за грађење, сходно одредби члана 
90. став 1. тачка б) Закона о уређењу простора 
(„Службени гласник РС“ број 84/02, 14/03, 
112/06, и 53/07), који је у вријеме закључења 
уговора био на снази, као и у смислу одредбе 
члана 81. став 1. тачка В) Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник РС“ 
број 55/10) који је на снази, обавеза је туженог 
као инвеститора, а не тужиоца.

(Врховни суд Републике Српске, број: 59 0 Пс 
026325 19 Рев, 15.01.2020. године)

Накнада материјалне штете

(Члан 190. Закона о облигационим од-
носима РС, „Службени гласник Републи-
ке Српске“ број 17/1993, 3/1996, 37/2001, 
39/2003 i 74/2004, „Службени лист 
СФРЈ“ бр. 29/1978, 39/1985, 45/1989)

ОШТЕЋЕНИ МОЖЕ ОСНОВАНО ВРШИТИ 
ОПРАВКУ У ЗЕМЉИ У КОЈОЈ ЈЕ ИЗВРШЕ-
НА РЕГИСТРАЦИЈА МОТОРНОГ ВОЗИЛА 
ОБЗИРОМ ДА ОШТЕЋЕНИ ОБАВЉА РЕГИ-
СТРОВАНУ ДЈЕЛАТНОСТ У ТОЈ ЗЕМЉИ. 

ПРИМЈЕНА ОВЕ ТАЧКЕ ВЕЗИВАЊА, ИМА 
ФУНКЦИЈУ ЗАШТИТЕ ПРАВНИХ ДОБАРА, 
ЈЕР СЕ ОШТЕЋЕНИ ШТИТИ ПРЕМА МЈЕ-
РИЛИМА ОКОЛИНЕ У КОЈОЈ СУ ЊЕГОВА 
ПРАВА ПОВРИЈЕЂЕНА.

Из образложења: 

„Тачни су жалбени наводи да се у извршавању 
својих обавеза учесници требају понашати с 
пажњом доброг привредника сходно члану 
18. ЗОО. Сваки учесник облигационоправног 
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односа се мора уздржавати од радњи којима би 
се повећала штета односно мора се понашати 
тако да штета буде што мањег обима. По оцје-
ни другостепеног суда у конкретном случају, то 
не значи да је оштећени дужан да трпи штету 
и да прихвати да се штета санира на економски 
јефтинији начин, ако би тиме истовремено 
било онемогућено да се успостави стање по 
квалитету и квантитету, одговарајуће стању 
које је било прије настанка штете. Осигураник 
тужиоца је поправку аутобуса извршио у ино-
странству гдје је возило регистровано и гдје 
обавља пословну дјелатност. Стога по оцјени 
другостепеног суда осигураник тужиоца нема 
обавезу да поправља возило у држави гдје је и 

дошло до саобраћајне незгоде и гдје не постоји 
овлаштени сервис за такву врсту аутобуса. 
Оштећени има право да оправку возила врши 
у овлаштеном сервису према стандардима 
земље у којој је возило регистровано и у којој 
обавља привредну дјелатност. Тужени није 
доказао да је осигураник тужиоца оштећени 
аутобус могао поправити у БиХ односно Репу-
блици Српској, на исти начин по квалитету као 
и у Нјемачкој. Стога су неосновани жалбени 
наводи да се осигуранику тужиоца могу само 
признати трошкови оправке аутобуса које би 
имао у БиХ односно Републици Српској.“

(Виши привредни суд у Бањалуци, број: 57 0 
Пс 114322 18 Пж, 24.01.2019. године)

Привид правне личности

(члан 53. став 2. Закона о предузећима - 
„Службени гласник Републике Српске” 
број 24/98, 62/02, 66/02, 38/03, 97/04, 
34/06)

УСЛОВ ДА БИ ОСНИВАЧ ПРЕДУЗЕЋА ЦЈЕ-
ЛОКУПНОМ СВОЈОМ ИМОВИНОМ МОГАО 
ОДГОВАРАТИ ЗА ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ТРЕЋИМ 
ЛИЦИМА СОЛИДАРНО СА ПРЕДУЗЕЋЕМ ЈЕ 
ДА ЈЕ ДОШЛО ДО СМАЊЕЊА ИМОВИНЕ 
ПРЕДУЗЕЋА И ДА ЈЕ ОСНИВАЧ ЗНАО ИЛИ 
МОРАО ЗНАТИ ДА ЗБОГ ТОГА НЕЋЕ БИТИ 
У СТАЊУ ДА ИЗМИРУЈЕ СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ.

Из образложења:

„По схватању овог суда, тужитељ није доказао 
да је тужени, у намјери да га оштети, умањио 
имовину предузећа у своју корист. Наиме, 
узимање позајмице и исплата дивиденде нису 
у супротности са законом, а налаз и мишљење 
вјештака финансијске струке, који је поново 
саслушан на расправи пред другостепеним 
судом, упућује да су дивиденда и позајмице 
исплаћене у периоду када није постојао спор-
ни дуг према тужитељу и када је поменуто 
предузеће успјешно пословало и остваривало 
добит.“

(Врховни суд Републике Српске, број: 80 0 П 
019695 19 Рев 3, 17.01.2020. године)

Отварање стечајног поступка

(Члан 6. Закона о стечајном поступку- 
„Службени гласник Републике Српске“ 
број: 26/10) 

СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК ЈЕ ПЛАТЕЖНО НЕ-
СПОСОБАН УКОЛИКО НИЈЕ У СТАЊУ ИЗ-
ВРШАВАТИ СВОЈЕ ДОСПЈЕЛЕ И ПОТРАЖИ-
ВАНЕ ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА, А ОКОЛНОСТИ 
ДА ЈЕ СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК ПОДМИРИО 
ИЛИ ДА МОЖЕ ПОДМИРИТУ ЦЈЕЛОСТИ 
ИЛИ ДЈЕЛОМИЧНО ПОТРАЖИВАЊЕ НЕ-

КИХ ПОВЈЕРИЛАЦА САМА ПО СЕБИ НЕ 
ЗНАЧИ ДА ЈЕ ПЛАТЕЖНО СПОСОБАН.

Из образложења:

„Наиме, првостепени суд је правилно закључио 
да се проведеним доказима није са сигурно-
шћу могло утврдити да ли дужник располаже 
имовином, што ће бити предмет утврђивања 
након отварања стечајног поступка, када ће се 
утврдити исход судских спорова, везаних за 
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имовину и права предлагача и стечајног дуж-
ника, те статус и евентуална вриједност акција 
стечајног дужник у другим правним лицима, 
па отварањем стечаја није повријеђено право 

стечајног дужника на шравично суђење и на 
имовину). 

(Врховни суд Републике Српске, 57 0 Ст 113131 
19 Рев, 06.06.2019. године)

Заштита права из радног односа

(члан 200. Закона о раду „Сл. гласник 
РС“, број 1/16 и 66/18)

КАКО УПРАВНИ ОДБОР ТУЖЕНОГ НИЈЕ 
ОДЛУЧИО О ПРИГОВОРУ ТУЖИТЕЉА НА 
РЈЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ РАДНОГ ОДНОСА, 
ТО СЕ СМАТРА ДА ЈЕ ЊЕГОВ ПРИГОВОР 
(ЗАХТЈЕВ) ПРИХВАЋЕН.

Из образложења:

Из чињеничног утврђења нижестепених су-
дова произлази да тужилац, који је ступио 
на дужност директора тужене рјешењем 
Скупштине општине Ш. од ... године, није 
закључио са туженом уговор о раду, па тако 
није ни засновао радни однос. Такође, одлука о 
разрјешењу тужиоца коначна је и правоснаж-
на обзиром да је тужилац користио правну 
заштиту обезбјеђену у управном спору у коме 
је одбијена његова тужба за поништење рје-
шења о разрјешењу одлуком Окружног суда у 
Бањалуци број 11 0 У 020589 17 У од 13.10.2017. 
године. Међутим, иако правилно нижестепе-
ни судови закључују да тужилац није био у 
радном односу код тужене, тужена је након 
његовог разрјешења са функције директора 
и поред тога, донијела и доставила тужиоцу 
рјешење од 05.05.2017. године, којим је ут-
врдила престанак радног односа тужиоцу и у 
поуци о правном лијеку навела да има право 
да поднесе приговор Управном одбору туже-
не. На тај начин сама тужена је, поступајући 
у смислу одредбе члана 199. ЗР, прихватила 
да је тужилац након разрјешења са функције 
директора у радном односу код ње, дајући му 
могућност да тражи да се наведено рјешење о 
престанку радног односа преиспита улагањем 
приговора у одређеном року и да тужилац на 
тај начин остварује заштиту права из радног 
односа. Стога, без обзира што је рад тужиоца 

на функцији директора тужене престао раз-
рјешењем, тужена је доношењем рјешења од 
05.05.2017. године одлучила о радном односу 
тужиоца који му је сама тиме признала, па је 
Управни одбор тужене био дужан да разма-
тра његов приговор на рјешење о престанку 
радног односа, а како то није учинио, насту-
пиле су правне посљедице из одредбе члана 
200. став 4. ЗР да се сматра да је прихваћен 
његов приговор (захтјев), слиједом чега су се 
стекли услови за поништење рјешења тужене 
од 05.05.2017. године, па се тужиоцу требају 
успоставити права из радног односа и то она 
која је по закону могуће успоставити, а то су 
распоред на послове и радне задатке који 
одговарају његовој стручној спреми и радној 
способности и плата тог одговарајућег радног 
мјеста. Наведено имајући у виду да коначан 
захтјев из приговора тужиоца није усмјерен на 
кориштење годишњег одмора за 2017. годину. 
Тужилац не може основано тражити враћање 
на рад на мјесто директора, јер је одлука о раз-
рјешењу тужиоца коначна и правоснажна и то 
право му не припада, као што му не припада 
ни право на плату радног мјеста директора. 
Слиједом наведеног, произлази да су одлуке 
нижестепених судова о захтјеву за поништење 
рјешења тужене од 05.05.2017. године и о 
захтјеву за враћање тужиоца на рад тужиоца 
донесене погрешном примјеном материјалног 
права, па је ваљало исте преиначити и одлу-
чити као у ставу 1. изреке, сагласно одредби 
члана 250. став 1. ЗПП-а, а у погледу одлуке 
о одбијању захтјева тужиоца за кориштење 
годишњег одмора за 2017. годину ревизију 
одбити и одлучити темељем одредбе члана 
248. ЗПП.

(Врховни суд Републике Српске, број: 75 0 Рс 
045093 19 Рев, 13.11.2019. године)
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Закључење уговора о раду под измјењеним условима

(Члан 137. Закон о раду- „Службени глас-
ник Републике Српске“ број: 55/07- Пре-
чишћени текст)

ПОНУДА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О РАДУ 
ПОД ИЗМЈЕЊЕНИМ УСЛОВИМА МОРА 
БИТИ УЧИЊЕНА ИЗ ОПРАВДАНИХ РАЗЛО-
ГА. АКО ТИХ РАЗЛОГА НЕМА, ДО ПОНУДЕ, 
ОДНОСНО НОВЕЛИРАЊА УГОВОРА О РАДУ 
НЕ МОЖЕ ДОЋИ. ОПРАВДАНОСТ РАЗЛОГА 
ЦИЈЕНИ СЕ У СВАКОМ КОНКРЕТНОМ СЛУ-
ЧАЈУ, А ТОМЕ СЛУЖИ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПО-
НУДЕ КОЈЕ ТРЕБА ДА САДРЖИ ДОВОЉНО 
ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПРОЦЈЕНУ ЊЕНЕ ОПРАВ-
ДАНОСТИ.

Из образложења:

„Ову одредбу треба схватити тако да послода-

вац, у току трајања запослења, може раднику 
отказати постојећи уговор о раду и понудити 
му друго радно мјесто (што подразумијева 
закључење новог уговора о раду), ако радник 
не може успјешно извршавати радне обавезе 
на дотадшњем радном мјесту, ако то захтјева 
процес рада, организационе промјене у проце-
су рада, економске тешкоће, помјерање радни-
ка због потребе посла, напредовање раднике 
у послу, боља искориштеност произвдодних, 
радних и људских капацитета којима послода-
вац располаже и слично. Дакле, понуда мора 
бити учињена из оправданих разлога. Ако тих 
разлога нема, до понудем односно новелирања 
уговора о раду не може доћи.“

(Врховни суд Републике Српске, број: 71 0 Рс 
227977 19 Рев, 15.10.2019. године) 

Дискриминација

(Члан 3. Закона о забрани дискрими-
нације („Службени гласник БиХ“, број: 
59/09)

„Непосредна дискриминација постоји ако се 
лице или група лица, због њиховог личног свој-
ства у истој или сличној ситуацији, било којим 
актом, радњом или пропуштањем, стављају 
или су стављени у неповољнији положај или 
би могли бити стављени у неповољнији поло-
жај. Први услов за утврђење непосредне дис-
криминације је доказ о неповољном положају 
које се може успоредити са поступањем према 
другој особи у сличној ситуацији. Обавеза осо-
бе која се позива на овај вид дискриминације 
јесте да увјери суд да постоје особе са којима 
се повољније поступило или би се повољније 
поступило, а да је при томе једина разлика 
између њих правно заштићена основа.

Индиректна дискриминација постоји када 
наизглед неутрална норма, критериј или прак-
са имају дискриминирајуће ефекте на лица 
која припадају некој групи која има заштићене 
карактеристике, а у конкретном случају је то 
етничка припадност. Када је у питању инди-
ректна дискриминација не ради се о разли-
читом третману у односу на друге у истој или 
сличној ситуацији, већ о једнаком третману 
оних који би морали, због неке своје заштиће-
не карактеристике, бити другачије третирани 
како не би били доведени у неповољан поло-
жај. Дискриминација која се одвија на наве-
дени начин, отклања се „разумним мјерама 
прилагођавања“.“

(Врховни суд Републике Српске, број: 73 0 П 
018311 19 Рев 2, 14.11.2019. године)
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Извршни поступак

АКО ЈЕ ГРЕШКОМ НАВЕДЕН БРОЈ ПРЕД-
МЕТА, А ИЗ САДРЖАЈА ПОДНЕСКА, ОД-
НОСНО ПРИЛОЖЕНЕ УПЛАТНИЦЕ ПРОИЗ-
ЛАЗИ ДА СЕ РАДИ О ДРУГОМ ПРЕДМЕТУ, 
ТО ЈЕ И СУД МОРАО ВОДИТИ РАЧУНА 
О НАВЕДЕНОЈ ГРЕШКИ И ПОДНЕСАК 
СА УПЛАТНИЦОМ ПРОСЛИЈЕДИТИ НА 
БРОЈ ПРЕДМЕТА ЗА КОЈИ ЈЕ СТВАРНО 
УПЛАЋЕН ПРЕДУЈАМ, ПА КАКО ЈЕ У ЗА-
КОНСКОМ РОКУ ТУЖИЛАЦ ПОСТУПИО 
ПО ЗАКЉУЧКУ СУДА, ШТО ОСНОВАНО У 
ЖАЛБИ УКАЗУЈЕ, ТО ЈЕ ЖАЛБА УВАЖЕ-
НА, ПОБИЈАНО РЈЕШЕЊЕ СЕ УКИДА И 
ПРЕДМЕТ ВРАЋА ПРВОСТЕПЕНОМ СУДУ 
НА НАСТАВАК ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА.

Из образложења: 

„Без обзира што је тражилац извршења на 

поднеску од 17.03.2017. године, којим је до-
ставио уплатницу и којим је обавијестио суд 
да је извршио уплату износа од 30,00 КМ на 
име предујма трошкова за излазак судског 
извршиоца, а по закључку суда, навео број 
предмета: 57 0 Ип 118948 16 Ип и што је подне-
сак заведен под тај број у суду дана 21.03.2018. 
године, у конкретном случају тражилац извр-
шења је поступио по закључку суда и у року 
доставио доказ о уплати износа од 30,00 КМ 
на име предујма трошкова за излазак суд-
ског извршиоца, па тражилац извршења не 
може трпјети посљедице да није поступио по 
закључку суда, што побијано рјешење чини 
незаконитим.“ 

(Виши привредни суд у Бањалуци, број: 57 0 
Ип 118860 19 Пж, 14.02.2019. године)

Подобност нотарски обрађене извршне исправе 
- нотарски овјереног Уговора о закупу пословног 
простора - за извршење

(члан 21. став 1, члан 23. став 1. тачка 
3) и став 3, члан 27. Закона о извршном 
поступку „Службени гласник Репу-
блике Српске“ бр. 59/03, 85/03, 64/05, 
118/07, 29/10, 57/12, 67/13 и 98/14, те 
члан 85. став 1. и 3, члан 100. став 1. и 
2, члан 102. став 1. Закона о нотарима 
“Службени гласник Републике Српске” 
бр. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05 - исправка, 
91/06, 37/07, 74/07 – ОУС, 50/10, 78/11 
и 20/14)

УСТАВНИ СУД ЗАКЉУЧУЈЕ ДА ПОСТОЈИ 
ПОВРЕДА НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ ИЗ ЧЛА-
НА II/3Е) УСТАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
И ЧЛАНА 6 СТАВ 1 ЕВРОПСКЕ КОНВЕН-
ЦИЈЕ У СИТУАЦИЈИ КАДА ЈЕ ОСПОРЕ-
НОМ ОДЛУКОМ ОКРУЖБНОГ СУДА, ЗБОГ 
НАЧИНА ТУМАЧЕЊА ОДРЕДАБА ЗИП-а И 
ЗАКОНА О НОТАРИМА КОЈИ СЕ ОДНОСИ 
НА ИЗВРШНЕ НОТАРСКЕ ИСПРАВЕ, А КОЈЕ 
НЕМА ЕКСПЛИЦИТАН ОСНОВ У НАВЕДЕ-

НИМ ЗАКОНИМА, АПЕЛАНТИМА ОДБИЈЕН 
ПРИЈЕДЛОГ ЗА ИЗВРШЕЊЕ.

Из образложења:

Уставни суд запажа да, кад се анализирају 
наведене одредбе ЗИП-а и Закона о нотари-
ма, у њима нису експлицитно наведени сви 
елементи које Окружни суд сматра потребним 
за извршне нотарске исправе у сврху непо-
средног подвргавања извршењу (биљешка 
о извршности са кратким текстом потреб-
ним ради идентификације нотарске исправе, 
предмет, средство и обим обавезе који мора 
да буде дефинисан отправком оригинала у 
сврху извршења, да ли је за неки период по-
траживање остварено, а ако јесте, који дио 
остаје за извршење, прецизирану доспјелост 
потраживања тражилаца извршења, када је 
протекао уговорени рок за испуњење потра-
живања). Такви елементи нису прописани ни 
чланом 100 ст. 1 и 2 Закона о нотарима, којим 
је прописано да, кад нотар сачини оригинал, 
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обавезан је да изда странкама отправак ори-
гинала, а отправак мора по облику, форми, 
садржају и другим питањима у цјелини да 
одговара оригиналу, мора да буде означен као 
отправак и он у правном промету замјењује 
оригинал. Уставни суд подсјећа да су апеланти 
приједлог за извршење засновали на отправ-
ку оригинала са потврдом нотара број ОПУ-
567/2015 од 22. септембра 2015. године којим 
се потврђује да је отправак оригинала у сврху 
извршења – предметног уговора као нотарски 
обрађене исправе, који је нотар упоредио са 
оригиналом који се налази у спису и утврдио 
да он пооблику, форми и садржају у цијелости 
одговара оригиналу, те да у правном промету 
замјењује оригинал, односно нотар је поступио 
у складу са чланом 100 ст. 1 и 2 Закона о но-
тарима. При томе је предметни уговор, који је 
нотарски обрађена исправа, испуњавао услове 
за извршну исправу у складу са чланом 85 став 
1 Закона о нотарима, будући да се односио на 
новчано потраживање (закупнине) и да је из-
вршеник пристао на извршење без одлагања 
(види тачку 11 Одлуке). Тумачење које је дао 
Окружни суд не произилази експлицитно из 
наведених законских одредаба, а при томе 

није указано на постојање стабилне судске 
праксе која одговара оваквом тумачењу. Та-
кође, ринцип правне сигурности, садржан и 
у оквиру права на правично суђење, захтијева 
да сви субјекти на које се односе одређене 
законске одредбе морају да имају јасно од-
ређену позицију у смислу својих обавеза и 
права. Конкретно спорно тумачење Окружног 
суда у овом правцу успоставља обавезе и на 
страни нотара и на страни повјерилаца које 
не произилазе експлицитно из законских од-
редаба. Уставни суд подсјећа да арбитрарност 
постоји увијек када одлука нема чврст основ 
у законима, стабилној судској пракси и ло-
гичном расуђивању у вези са неким питањем. 
На основу наведеног, Уставни суд сматра да је 
Окружни суд у датим околностима конкретног 
случаја арбитрарно тумачио наведене одредбе 
ЗИП-а и Закона о нотарима када је, и поред 
чињенице да су апеланти засновали приједлог 
за извршење на отправку оригинала који је 
сачињен у складу са чланом 85 став 1, чланом 
100 ст. 1 и 2 и чланом 102 Закона о нотарима, 
одбио наведени приједлог.

(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине, 
АП 5252/18, 02.07.2020. године)

Кажњавање на основу закона, примјена блажег закона

(члан 4, члан 33, члан 36. и члан 197. 
Кривичног закона Републике Српске, 
„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 49/03,108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 
1/12 и 67/13, члан. 56, члан 179. и члан 
415. Кривичног законика Републике 
Српске „Службени гласник Републике 
Српске” бр. 64/17и 104/18 – одлука УС, 
члан 7 Европске конвенције о заштити 
људских права и основних слобода)

УСТАВНИ СУД ЗАКЉУЧУЈЕ ДА ЈЕ ПРЕКР-
ШЕНО УСТАВНО ПРАВО ИЗ ЧЛАНА II/2 
УСТАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ЧЛАНА 
7 СТАВ 1 ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ ЈЕР ЈЕ У 
КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЈУ ПРИМЈЕНА КРИ-
ВИЧНОГ ЗАКОНИКА БИЛА НА АПЕЛАНТО-
ВУ ШТЕТУ У ПОГЛЕДУ ИЗРИЦАЊА САНК-
ЦИЈЕ С ОБЗИРОМ НА ТО ДА ЈЕ РАНИЈЕ 

ВАЖЕЋИ КЗ ПРОПИСИВАО МОГУЋНОСТ 
ДА ЗА ПРЕДМЕТНО КРИВИЧНО ДЈЕЛО 
БУДЕ ИЗРЕЧЕНА НОВЧАНА КАЗНА ИЛИ 
КАЗНА ЗАТВОРА, ТЕ ШТО ЈЕ САДРЖАВАО 
ОДРЕДБЕ ПРЕМА КОЈИМ СЕ ПРАВОСНАЖ-
НО ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА У ТРАЈАЊУ 
ОД ШЕСТ МЈЕСЕЦИ МОЖЕ ЗАМИЈЕНИТИ 
НОВЧАНОМ КАЗНОМ.

Из образложења:

Забрану ретроактивне примјене закона апе-
лант образлаже околношћу да је суђење у 
конкретном предмету започело 2012. године 
потврђивањем оптужнице (29. новембра 2012. 
године) по КЗ-у који је био на снази. Наве-
дени закон је престао да важи доношењем 
Кривичног законика из 2017. године који је 
примијењен у конкретном случају, а који је,ка-
ко је даље образложено, укинуо могућност 
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замјене казне затвора новчаном казном. Стога, 
апелант сматра да је КЗ примијењен на њего-
ву штету, односно да је примијењен строжи 
умјесто блажи закон. Апелант у овом дијелу 
апелационих навода указује да је оспореном 
пресудом повријеђено његово право из члана 
II/2 Устава Босне и Херцеговине и члана 7 
Европске конвенције јер јеу ранијем КЗ-у, који 
је важио у вријеме потврђивања оптужнице 
2012. године и извршења дјела, било могуће 
да се изречена казна затвора до шест мјесеци 
замијени новчаном казном. Члан II/2 Устава 
Босне и Херцеговине гласи: Права и слободе 
предвиђене Европском конвенцијом за за-
штиту људских права и основних слобода и 
њеним протоколима директно се примјењују 
у Босни и Херцеговини. Ови акти имају при-
оритет над свим другим законима. Члан 7 
Европске конвенције гласи: 1. Нико се не смије 
сматрати кривим за кривично дјело извршено 
чињењем или нечињењем које, у вријеме када 
је почињено, није представљало кривично дје-
ло по унутрашњем или међународном праву. 
Исто тако, не смије се изрећи строжа казна од 
оне која је била примјењива у вријеме када 
је кривично дјело почињено.[...] У суштини, 
апелантови наводи у овом дијелу се своде на 
тврдњу да је требало примијенити КЗРС који 
је био на снази у вријеме почињења дјела јер 
је за њега повољнији и блажи с обзиром на 
могућност да се казна затвора у трајању од 
шест мјесеци замијени новчаном казном, што 
према Кривичном законику из 2017. године, 
који је примијењен у конкретном случају, није 
могуће. У вези с тим, Уставни суд подсјећа да 
је Европски суд у предмету Scoppola против 
Италије (види Европски суд, Scoppola против 
Италије број 10249/03 од 17. септембра 2009. 
године) заузео став да је неопходно напустити 
праксу коју је установила Комисија у предмету 
Xпротив Њемачке и утврдио да члан 7 став 1 
Европске конвенције не гарантује само прин-
цип забране ретроактивне примјене строжег 
кривичног закона, већ такође, имплицитно, 
гарантује принцип ретроактивне примјене 

блажег кривичног закона. Тај принцип је садр-
жан у правилу да када постоји разлика између 
кривичног закона који је важио у вријеме из-
вршења кривичног дјела и кривичних закона 
који су донесени и ступили на снагу након 
тога, а прије доношења правоснажне пресуде, 
судови морају да примијене закон чије су од-
редбе најповољније за оптуженог ... Уставни 
суд подсјећа да није у његовој надлежности да 
се бави питањем какву би санкцију изрекао 
редовни суд да је одлучивао по КЗ-у који је 
важио у вријеме извршења кривичног дјела 
и према чијим одредбама је започео поступак 
против апеланта (оптужница потврђена 29. 
новембра 2012. године). Оно што је, према 
мишљењу Уставног суда, кључно у конкретном 
предмету јесте околност што је раније важећи 
КЗ апеланту прописивао могућност да за пред-
метно кривично дјело буде изречена новчана 
казна иликазна затвора, те што је ранији закон 
такође давао могућност да се изречена казна, 
која не прелази шест мјесеци, замијени новча-
ном казном и да је апелант, према одредбама 
члана 33 раније важећег КЗ-а, испуњавао зако-
ном прописане услове за замјену казне затвора 
новчаном казном. У вријеме када је предметно 
кривично дјело почињено па све доступања 
на снагу Кривичног законика апелант је, као 
и свако друго лице које је осуђено на казну за-
твора до шест мјесеци, могао тражити замјену 
казне затвора новчаном казном. Из наведеног 
произлази да је члан 33 став 2 раније важећег 
КЗ-а, за разлику од Кривичног законика који 
је примијењен у конкретном случају, поред 
могућности да се за дјело које је апеланту 
стављено на терет поред алтернативне мо-
гућности изрицања новчане казне или казне 
затвора, прописивао и посебан институт замје-
не казне затвора новчаном казном... Имајући 
у виду наведено, Уставни суд закључује да је 
примјеном одредби Кривичног законика по-
вријеђено апелантово право из члана 7 став 1 
Европске конвенције.

(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине, 
АП 1/18, 17.12.2019. године)
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СУДСКА ПРАКСА 

Право на правично суђење- Представка бр. 29422/17, 
Лазаревић против Босне и Херцеговине

(члан 6. став 1. Европске конвенције 
о заштити људских права и основних 
слобода)

Европски суд за људска права је 14. јануара 
2020. године донио пресуду у предмету Лаза-
ревић против Босне и Херцеговине у којој је 
утврђена повреда члана 6. став 1. Конвенције 
(право на правично суђење – грађанскоправ-
ни аспект). Суд је оцјенио да су судске одлуке 
донесене у предмету апликанта пред домаћим 
судовима биле произвољне, чиме је апликанту 
оспорен приступ правди. 

Након што је отпуштен са радног мјеста, апли-
кант је у поступку пред домаћим судовима за-
тражио исплату отпремнине, регреса, накнаде 
за зимницу и огријев, топлог оброка и веза-
них пензијских доприноса. У првостепеном 
поступку уважен је његов захтјев за исплату 
отпремнине, док је тужбени захтјев у оста-
лом дијелу одбијен због тешке финансијске 
ситуације бившег апликантовог послодавца. 
Другостепени суд је потврдио овакву одлуку. 
Цијенећи вриједност апликантовог спора, 
Врховни суд Републике Српске је апликан-
тову ревизију одбацио. Коначно, апликант 
је поднио апелацију Уставном суду БиХ, али 
је иста одбачена због тога што је очигледно 
(prima facie) неоснована. У поступку пред 
Европским судом за људска права апликант 
је тврдио да су домаће пресуде донесене у 
његовом случају неправичне, јер су очито 
супротне домаћем законодавству и судској 
пракси највиших судова. 

Суд је у пресуди између осталог навео како 
је првенствено на националним властима, 
посебно на судовима, да разрјеше дилеме у 
тумачењу домаћег законодавства (види, из-
међу осталих предмет, Brualla Gómez de la 
Torre против Шпаније, 19. децембра 1997, па-
раграф 31, Извјештаји о пресудама и одлукама 
1997 - VIII). Међутим, Суд је навео да се може 
утврдити кршење члана 6. ст. 1. Конвенције 
ако су налази националног суда произвољ-
ни или очито неразумни, што за посљедицу 
има „ускраћивање правде“ (видјети Moreira 

Ferreira против Португала (бр. 2) [Велико 
вијеће] , број 19867/12, параграфи 83-85, 11. 
јула 2017.године).

У односу на предмет апликанта, Суд је примје-
тио да је члан 33. Општег колективног угово-
ра, који је био на снази у релевантно вријеме, 
јасно предвиђао да сваки запосленик има 
право на одређене додатке (нпр. топли оброк 
и регрес), као и начин њиховог обрачуна. Ова-
кав став је у сличном предмету, који је зав-
ршен након окончања жалбеног поступка у 
апликантовом предмету,  потврдио и Врховни 
суд, нагласивши «императиван и обавезујући 
карактер» оваквих давања по основу рада, 
независно о финансијској ситуацији посло-
давца. Овакво образложење Врховног суда 
је подржао Уставни суд у предмету сличном 
апликантовом сматрајући да је одредба која 
се односи на обавезу плаћања топлог оброка 
и регреса била јасна, доступна и недвосмис-
лена.

Међутим, испитујући тужбу апликанта, пр-
востепени суд је занемарио ову одредбу, те је 
дјелимично одбио апликантов тужбени захтјев 
позивајући се на разлоге који су небитни, тач-
није, финансијско стање апликантовог бившег 
послодавца. Како другостепени суд није испра-
вио ову грешку, већ је поновио образложење 
првостепеног суда, Суд је нашао да су такве 
пресуде произвољне, чиме је апликанту оспо-
рен приступ правди (види, мутатис мутандис, 
Анђелковић против Србије, бр. 1401/08, пара-
граф 27, 9. април 2013. године).

У погледу чињенице да је Врховни суд одба-
цио ревизију апликанта као неспојиву ratione 
valoris, због чега иста није испитивана у мери-
туму, Суд је поновио да је примјена законског 
прага ratione valoris за ревизије Врховном суду 
легитиман и разуман процедурални услов 
узимајући у обзир саму суштину улоге Врхов-
ног суда да се бави само питањима од посеб-
ног значаја (види Зубац в. Хрватска [Велико 
вијеће], број 40160/12, параграф 83, 5. април 
2018. године).
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На основу наведеног, Суд је закључио да Ос-
новни суд у Добоју и Окружни суд у Добоју 
нису осигурали поштено суђење у предмету 
апликанта, нити је ова ситуација исправље-
на од стране Уставног суда који је одбацио 
апелацију као очигледно неосновану, упркос 

властитој судској пракси, због чега је утврђена 
повреда члана 6, став 1. Конвенције.

(Европски суд за људска права, Лазаревић 
против Босне и Херцеговине, Представка бр. 
29422/17, 14.01.2020. године)

Одлука у предмету Фајковић и други против 
Босне и Херцеговине

Европски суд за људска права је 11. фебруара 
2019. године донио одлуку у предмету Фајко-
вић и други против Босне и Херцеговине. 
Апликације су, примјеном члана 35. ст. 3 (а) 
и ст. 4 Конвенције, одбачене као неосноване.

Апликанти су се жалили на повреду права на 
приступ суду из чл. 6. Европске конвенције 
због одлука домаћих судова којима су одбије-
ни њихови захтјеви за накнаду за одсуство 
адвоката из канцеларије за вријеме путовања 
од мјеста сједишта канцеларије до сједишта 
надлежног суда, трошкова путовања и накна-
да за заступање на рочишту пред судом, које 
су потраживали позивајући се на Адвокатску 
тарифу Федерације БиХ.

Суд је у одлуци између осталог навео да је на-
ведено питање регулисано законима о парнич-
ном поступку на начин да „(1) При одлучивању 
који ће се трошкови странци надокнадити, 
суд ће узети у обзир само трошкове који су 
били потребни ради вођења парнице. О томе 
који су трошкови били потребни, те о висини 
трошкова одлучује суд оцјењујући брижљиво 
све околности. (2) Ако је прописана тарифа 
за награде адвоката или за друге трошкове, 
одмјерит ће се такви трошкови према тарифи.“ 
(параграф 6).

Суд је такође навео да је 30. јануара 2014. го-
дине Панел за уједначавање судске праксе из 
грађанске области, којег чине представници 
четири највише судске инстанце у земљи, 
усвојио правно схватање према којем странка 
која је изгубила у парничном поступку у на-

челу не би требала сносити никакве додатне 
правне трошкове само зато што је странка 
која је успјела у поступку изабрала адвоката 
чија је канцеларија била ван сједишта суда, 
осим ако суд, изузетно, такве трошкове сма-
тра „неопходним“ у оквиру значење наведе-
них законских одредби. Према панелу, такви 
трошкови могу се сматрати „неопходним“ 
када, на примјер, нема адвоката који раде у 
сједишту суда или нико од њих није у стању 
или није вољан заступати одређеног клијента 
(параграф 7).

Европски суд је прије свега подсјетио да није 
његова улога да тумачи домаће право и преис-
питује образложења домаћих судских одлука 
која нису очигледно произвољна и неразумна.

Иако су апликанти указивали на одређене 
разлике у одлукама домаћих судова, Суд је узи-
мајући у обзир наведено мјеродавно домаће 
право и праксу, те чињеницу да су домаћи су-
дови у конкретним предметима дали довољно 
аргументације у прилог својих одлука, њихове 
се пресуде не могу сматрати арбитрарним.

Суд је такођер утврдио да захтјеви аплика-
ната за накнаду путних трошкова њихових 
адвоката немају довољну основу у домаћем 
праву и стога се не могу квалификовати као 
“имовина” у смислу члана 1. Протокола број 
1 уз Конвенцију, због чега су њихови захтјеви 
у овом дијелу ratione materiae неспојиви с 
одредбама Конвенције.

Одлуку на енглеском језику можете преузети 
путем HUDOC базе, број предмета 38868/17.






