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Ријеч предсједника 

Поштоване колегинице и колеге,

Период од годину дана предсједничког мандата пун 
је изазова.

Сачувати адвокатску професију од спољних утицаја 
као независну и самосталну дјелатност није нимало 
једноставан задатак. 

Наметање Закона о кривичном поступку Босне и 
Херцеговине од стране бившег Високог представни-
ка Валентина Инцка, настојање увођења адвокатске 
дјелатности у поступак фискализације, иницијатива 
Нотарске коморе Републике Српске да се нотарима у 
надлежност пренесу овлашћења за споразумни раз-
вод брака, као и наговјештај иницијативе да се осигу-
равајућим друштвима омогући да у судским поступ-
цима имају право на трошкове на начин и под услови-
ма како то прописује Тарифа о наградама и накнади 
трошкова за рад адвоката само су неки од проблема 
на које је требало пружити адекватан одговор.

Сваки проблем тражи одговарајућу реакцију, а много тога што је руководство Адвокатске 
коморе предузело и предузима је процес који тражи вријеме и максималан ангажман.

У протеклом периоду започет је и проведен поступак имунизације чланова наше Коморе 
против вируса корона.

Адвокатима је поново омогућено коришћење шалтера највећег суда у Републици Српској – 
Основног суда у Бањој Луци, а такође исто је омогућено и коришћењем шалтера за адвокате 
код Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске.

Обновљен је процес едукације чланова Адвокатске коморе, а обезбјеђена су и средства 
JUFREX-a за потребе одржавања семинара из области примјене одредби Европске конвен-
ције о људским правима, успостављена одлична комуникација и сарадња са Министарством 
правде БиХ у процесу едукације адвоката.

Такође, Министарству правде Републике Српске предложено је низ иницијатива у области 
едукације, између осталог и иницијатива да лиценцнирање адвоката о стручној оспособље-
ности за обављање послова из области преступништва младих и кривичноправне заштите 
дјеце и малољетника припадне у искључиву надлежност Адвокатске коморе.

Одржан је састанак са руководством Републичке управе за геодетске и имовинско-правне 
послове Републике Српске, на којем су констатовани досадашњи проблеми и предложени 
модалитети будуће сарадње.

Започета је израда нових правнилника који ће на посебан начин третирати однос клијента 
и адвоката, посебно у области заштите личних података клијената, а такође у том сегменту 
и уопште домену адвокатске дјелатности на састанцима са представницима Пореске управе 
Републике Српске и Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине појашњене су 
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све специфичности адвокатске дјелатности, те затражено да се те специфичности препознају 
и уваже.

Све наведено су  процеси чије ефекте у коначности можемо да сагледамо тек у будућности и 
примјеном истих у пракси.

Чувајмо адвокатуру, стручност и етичност.

Чувајмо досадашња постигнућа.

Упућени смо једни на друге, његујмо колегијалности и солидарност.

Свака сугестија, сваки допринос чланова Коморе у унапређењу адвокатуре, као и свака кон-
структивна критика је добродошла.

У сусрет Данима адвокатуре које ове године обиљежавамо у Требињу, у пуном капацитету, 

Срдачан поздрав!

  Далибор Мрша,
Предсједник Адвокатске коморе

 Републике Српске
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Ријеч уредника

„Адвокатура“ је часопис доступан свима, представљен 
је као средство и медиј путем којег колегинице и 
колеге адвокати могу  изразити свој осврт на актуелна 
питања и због  специфичног научног и стручног 
подручја које покрива својим чланцима, представља 
садржајно препознатљив часопис. Поред тежњи да се 
кроз објављене садржаје читаоци упознају са радом и 
активностима адвокатуре, са постојећим проблемима 
из односних области права, које аутори анализирају 
у својим радовима, Уређивачки одбор настоји да 
у сваком наредном броју што више представи и 
унаприједи дјелатности адвоката и улогу адвокатуре 
у нашем друштву. 

Стога је и интенција Уређивачког одбора  да наш 
часопис буде један од носилаца повезаности и 
заједничког дјеловања науке и праксе. Ове смјернице 
и циљеве сматрамо основом уређивачке политике 
часописа „Адвокатура“. 

У циљу унапређења часописа „Адвокатура“, посебно се осврћем на успостављене темеље 
сарадње Адвокатске коморе Србије и Адвокатске коморе Републике Српске, на заједничкој 
сједници представника двије коморе, на којој су учешће узели и главни уредници часописа,  
одржаној дана 7.9.2019.године,  на којој је препозната и подстакнута сарадања и на пољу 
издавања стручних часописа „Адвокатура“, „Бранич“ и „Адвокат“.

У реализацији ове сарадње, али превасходно се захваљујући уваженом колеги др Мирославу 
Пауновићу, адвокату и Главном и одговорном уреднику часописа „Бранич“ позвани смо 
да представимо „Адвокатуру“ у „Браничу“, који је приказ објављен и у којем су позване 
колегинице и колеге да дају и свој лични допринос тој сарадњи, и да на нам достављају своје 
радове. 

Часопис „Адвокатура“ већ има своје мјесто у адвокатури Републике Српске и Федерације 
Босне и Херцеговине, али и у судовима, тужилаштвима. Са жељом да ће се ова сарадња 
наставити и убудуће, остаје стални позив да читате часопис „Адвокатура“ и да доставите своје 
радове, да и ви будете прочитани. 

Бања Лука, мај 2022.године

 Славица Граорац, адвокат 
Главни и одговорни уредник
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1. УВОД

Поклањање представља широко распро-
страњену друштвену појаву која поред 
афективне има и велику правну вриједност. 
Управо тај субјективни елемент који кра-
си овај правни институт, често представља  
препреку да се регулисањем уговора о по-
клону обухвати што већи број ситуација до 
којих може доћи склапањем овог правног 
посла. Лукративност, као једна од основних 
карактеристика овог уговора, може на први 
поглед довести до претпоставке да су овдје 
смањене могућности злупотребе у односу 

на друге уговоре. Међутим, упркос чињени-
ци да се његови циљеви не везују за разлоге 
комерцијалне природе већ углавном племе-
ните, хумане, породичне, пријатељске или 
интимне разлоге, чести су случајеви злоу-
потребе овог правног института.

Правне посљедице уговора о поклону су 
далекосежне и обухватају дејства облига-
ционоправног, стварноправног, породич-
ноправног и насљедноправног карактера. 
Облигационоправно дејство уговора о по-
клону се огледа у облигационом односу 
који се закључењем уговора заснива између 
поклонодавца и поклонопримца. Будући 

Сања Петковић, адвокатски приправник

Теоријски и практични 
аспекти опозива уговора о 
поклону

Уговор о поклону представља правни посао који датира још од римског права. 
Вијековима су у правној доктрини настојали да се пронађу начини најадекват-
нијег регулисања овог правног института, како би се честа друшстена појава 
даровања могла правно уобличити, али и истовремено отклонити евентуелно 
фраудолозно понашање поклонопримца. Управо због тога су предвиђени одређени 
изузеци од правила о неопозивости поклона, којима се штите интереси поклоно-
давца као и трећих лица која могу претрпјети штетне посљедице закључењем 
овог правног посла. Упркос свом великом значају и учесталости у правном са-
обраћају, уговор о поклону је фрагментарно регулисан националним законодав-
ством. С обзиром на ту чињеницу, у овом раду ће бити образложени разлози који 
могу довести до опозива уговора о поклону у националном као и упоредном за-
конодавству, одређени недостаци националног регулисања који се могу уочити 
компарацијом са рјешењима других правних система, поткријепљени практич-
ним случајевима из регионалне судске праксе.  

Кључне ријечи:  Поклон, уговор, опозив, судска праксa
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да уговор о поклону спада у једнострано 
обавезујуће уговоре, поклонодавац након 
закључења уговора стиче одређена права, а 
поклонопримац одређене обавезе. Уговор о 
поклону нема у нашем праву јачег правног 
дејства од заснивања облигационог односа 
између уговарача.1 Основне обавезе за по-
клонодавца су: чување предмета уговора 
до рока предаје и предаја предмета угово-
ра поклонопримцу. Насупрот ових обавеза 
поклонодавца стоје права поклонопримца, 
и то: тражење накнаде штете за уништење 
или оштећење предмета поклона кривицом 
поклонодавца и захтијевање предаје пред-
мета поклона. 

Што се тиче стварноправног дејства угово-
ра о поклону, оно је везано за чињеницу да 
уговор о поклону представља iustus titulus 
за стицање права својине на предмету уго-
вора о поклону. Да би право располагања 
односно својине формалноправно прешло 
на поклонопримца, неопходно је да му је 
поклодавац преда и самим моментом пре-
даје он постаје власник. 

Када говоримо о породичноправним деј-
ствима уговора о поклону, они се тичу оба-
везе издржавања које поклонодавац може 
имати према одређеним лицима, као што 
су дјеца, родитељи или супружник, а чија 
права могу бити доведена у питање закљу-
чењем овог уговора. Оштећење имовин-
ских интереса трећих лица везујемо и за 
насљедноправна дејства уговора о покло-
ну којима нужни насљедници могу бити 
доведени у неповољан положај лукратив-
ним располагањима оставиоца имовином 
која сачињава потенцијалну оставинску 
масу. Да би ова лица на адекватан начин 
могла заштитити своје правне интересе, 
предвиђени су одређени правни инстру-
менти, о којима ће бити ријечи у наставку 
рада.

1  Б. Лоза, Облигационо право II – посебни дио, Српско Сарајево 2000, стр. 73. Б. Лоза, Облигационо право II – посебни дио, 
Српско Сарајево 2000, стр. 73.

2   И. Бабић, З. Петровић, Облигационо право посебни део, Београд 2004, стр. 53.

2. ПОЈАМ ОПОЗИВА УГОВОРА О 
ПОКЛОНУ

Како бисмо на адекватан начин могли де-
финисати опозив уговора о поклону, нео-
пходно је дати појмовно одређење самог 
уговора о поклону. У току дуге традиције 
развоја правне доктрине, различити прав-
ни теоретичари су одређивали разноврсне 
дефиниције уговора о поклону, а бројност 
модалитета овог правног института само 
је додатно отежавала његово регулисање. 
Појам поклона најадекватније можемо из-
вести узимајући у обзир његове кључне ка-
рактеристике које су заједничке за бројне 
подврсте уговора о поклону.

Поклон је уговор којим се поклонодавац 
обавезује да из своје имовине пренесе у 
имовину поклонопримца неко имовинско 
право, без накнаде.2 Када је ријеч о закон-
ском одређењу уговора о поклону, може 
се рећи да је он у позитивном праву Репу-
блике Српске недовољно и спорадично ре-
гулисан. Закон о облигационим односима 
Републике Српске не регулише уговор о 
поклону као самосталан правни посао већ 
се на њега примјењују правна правила из 
Српског грађанског законика и Аустријског 
грађанског законика. Одредбе Закона о об-
лигационим односима које могу бити при-
мијењене на уговор о поклону обухватају 
искључиво опште одредбе којима се регу-
лишу сви уговори, као и одредбе којима се 
регулишу бестеретни правни послови. Раз-
лог недовољног регулисања овог уговора 
јесте уставна одредба према којој Закон о 
облигационим односима треба да регулише 
уговорне односе у области промета робе и 
услуга, док регулисање уговора о поклону 
спада у надлежност републичке и покрајин-
ске легислативе. Будући да уговор о покло-
ну није регулисан каснијим актима, у суд-
ској пракси се и даље примјењују одредбе 
горенаведених грађанских законика. Поред 
тога, породичноправна и насљедноправна 
дејства уговора о поклону су садржана у По-
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родичном закону Републике Српске и Зако-
ну о насљеђивању Републике Српске, док је 
сама форма у којој се овај уговор закључује 
одређена и Законом о нотарима Републике 
Српске који га убраја у правне послове за 
које је неопходна нотарска обрада исправа.3

Према тим правилима, битне одлике по-
клона су да је: 1) уговор; 2) добровољно да-
вање или добровољно преузимање обавезе 
на давање; 3) давање за које поклонодавац 
не прима накнаду; 4) неопозив.4

Дакле, може се закључити да је једна од 
суштинских карактеристика овог уговора 
његова неопозивост, која потиче од принци-
па pacta sunt servanda, као једног од основ-
них начела облигационог права. Међутим, 
постоје одређени изузеци од тог правила, те 
се као један од начина престанка уговора о 
поклону издваја и опозив. 

Приликом појмовног одређења опозива 
уговора о поклону, важно је извршити дис-
тинкцију од других сличних института, као 
што је поништење уговора. Када говоримо 
о поништењу уговора, ради се о постојању 
правно релевантних недостатака у тренутку 
закључења уговора, због којих он неће про-
изводити правне посљедице. Са друге стра-
не, код опозива уговора о поклону не ради 
се о позивању на недостатке који су постоја-
ли у моменту закључења уговора, већ на 
околности које су накнадно наступиле. Тако 
је опозив ближи институту раскида уговора, 
који се може дефинисати као престанак пу-
новажног уговора из разлога који су насту-
пили након његовог закључења, те се може 
сматрати његовом подврстом.

Међутим, и у односу на раскид уговора по-
стоје одређење разлике, нарочито јер је 
раскид могућност престанка уговора коју 
имају саме уговорне стране, док опозив уго-
вора о поклону под одређеним околности-
ма могу захтијевати и трећа лица.

Имајући у виду моменат у коме се јавља 

3  Закон о нотарима Републике Српске, Службени гласник РС, бр. 86/2004, 2/2005, 74/2005, 76/2005 – испр., 91/2006, 
37/2007 – одлука УС, 50/2010, 78/2011, 20/2014, 68/2017, 113/2018 – одлука УС и 82/2019), чл. 68. ст. 1

4  М. Ђурђевић, Уговор о поклону, Београд 2012, стр. 34.
5  Ibid.,223.
6  R. Hyland, Gifts: A study in comparative law, Oxford, New York, 2009, стр. 499.

разлог за раскид уговора и дејства која по 
закону има, опозивање поклона би се при-
ближно могло одредити као ретроактивни 
раскид извршеног уговора о поклону на ос-
нову законом предвиђених разлога, самим 
њиховим наступањем, одлуком суда или 
једностраном изјавом поклонодавца.5 Да-
кле, случајеви и услови опозива уговора о 
поклону могу бити одређени самим угово-
ром или законом.

Питање опозива уговора о поклону је оду-
вијек изазивало полемике како у правној 
теорији, тако и у правној пракси. Док код 
теретних уговора престанак везујемо за 
начело једнаке вриједности узајамних да-
вања, код уговора о поклону је другачија си-
туација из разлога што се престанак везује 
за његове бројне специфичности, те за њега 
важе одређени разлози престанка који се не 
могу срести ни код једног другог уговора.

3. ПРИНЦИПИ НЕОПОЗИВОСТИ 
УГОВОРА О ПОКЛОНУ У 
УПОРЕДНОМ ПРАВУ

Када је ријеч о ревокацији поклона у упоред-
ном праву, издвајају се два основна принци-
па, општи и посебни прицип неопозивости. 
Као опште правило у модерним правним 
системима важи начело да уговори и други 
правни послови не могу бити једнострано 
опозвани након што су пуноважно закљу-
чени. Овај општи принцип неопозивости се 
такође примјењује и на уговор о поклону.6 
Међутим, у различитим правним системи-
ма су предвиђени одређени разлози који 
могу престављати изузетак од овог правила, 
међу којима се као најчешћи издвајају не-
захвалност поклонопримца и осиромашење 
поклонодавца, а у романским правним си-
стемима су чести случајеви опозива и због 
рођења дјетета.
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Са друге стране, посебни принцип неопо-
зивости уговора о поклону је повезан са пу-
новажношћу поклона. Уговор о поклону је 
неважећи уколико поклонодавац задржи 
право да у цјелини или дјелимично опо-
зове уговор о поклону. Посебни принцип 
неопозивости уговора о поклону је могуће 
дефинисати као изузетак од начела слобо-
де уговарања. Принцип да није дозвољено 
поклонити ствар и задржати право на истој 
потиче из обичајног права и традиоционал-
но се одређује  римском максимом „dans et 
retinens nihil dat“.7 Овај принцип је постао 
саставни дио модерних грађанских зако-
ника као што је француски Code Civil који 
регулише уговор о поклону као акт којим 
поклонодавац неопозиво преноси право 
на поклонопримца.8 Ограничења која про-
истичу из наведеног приципа нису важећа 
када је ријеч о поклонима између супруж-
ника, који су све до 2005. године били опо-
зиви.

За разлику од француског грађанског зако-
нодавства, које прихвата принцип неопози-
вости уговора о поклону уз мање изузетке, 
у другим европским правним системима 
су заступљена другачија рјешења. Тако, 
Грађански законик Италије приликом регу-
лисања уговора о поклону не наводи неопо-
зивост као једну од његових карактеристи-
ка, те се међу тамошњим правним теорети-
чарима усталило мишљење да неопозивост 
представља реликт обичајног права који не 
одговара практичним потребама.

На сличан начин је уговор о поклону регу-
лисан и у шпанском националном законо-
давству, гдје је предвиђено да поклонода-
вац може задржати право располагања над 
дијелом или цјелином предмета поклона9, 
што представља изузетак од правила „dans 
et retinens nihil dat“. 

У њемачком праву се неопозивост такође 
не сматра једном од карактеристика уго-

7  J.J.S. Wharton, The law lexicon or dictionary of jurisprudence, London, 2015, стр. 159.
8  Code civil, art. 894.
9  El Código Civil de España, art. 639.
10   R. Hyland, Gifts: A study in comparative law, Oxford, New York, 2009, стр. 511.
11  Српски грађански законик, чл. 566.
12  Ibid, чл. 567.
13  Аустријски грађански законик, чл. 946-955.

вора о поклону. И у законодавству и прав-
ној теорији истиче се став да поклонодавац 
може ѕадржати право да опозове поклон, 
у цјелини или дјелимично у свако доба по 
својој дискрецији.10 Такође, у англосаксон-
ском правном систему је могуће да се угово-
ри право поклонодавца на опозив уговора о 
поклону.

4. РАЗЛОЗИ ЗА ОПОЗИВ УГОВОРА О 
ПОКЛОНУ

У домаћем грађанскоправном законодав-
ству је усвојен принцип неопозивости из 
упоредног права, међутим, постоје и одређе-
ни изузеци од тог принципа. Ниједна уго-
ворна страна, по правилу, нема овлашћење 
да самостално утиче на судбину уговора 
о поклону. То је регулисано предратним 
правилима Српског грађанског законика 
у којима се наводи да „ко једанпут поклон 
учини, не може више натраг узети, осим 
особитих случајева“11 Наредном одредбом 
је прецизирано која су два изузетка од тог 
правила, а то су: „1) ако дародавац доцније 
тако осиромаши, да ни живети не може; 2) 
ако обдарени велику неблагодарност спрам 
дародавца покаже, наносећи вред његовом 
животу, телу, части, и нарушавајући његову 
слободу и имање.“12

На сличан начин је опозив уговора о покло-
ну регулисан и Аустријским грађанским за-
коником, који такође предвиђа да је уговор о 
поклону неопозив, осим одређених изузета-
ка, а то су: осиромашење поклонодавца, не-
благодарност поклонопримца, повреде оба-
везе издржавања, повреда нужног дијела, 
оштећења повјерилаца и рођења дјетета.13

У нашем законодавству право на опозив 
припада поклонодавцу, међутим, може 
да припада и трећим лицима. Према томе 
коме припада право опозива може се из-
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вршити класификација разлога за опозив 
уговора о поклону у двије групе. У прву гру-
пу спадају разлози због којих опозив може 
тражити поклонодавац и који се тичу самих 
уговорних страна и ту спадају: осирома-
шење поклонодавца, тешка незахвалност 
поклонопримца и развод или поништење 
брака. Са друге стране стоје разлози који 
омогућавају трећим лицима да опозову уго-
вор о поклону, а то су: повреда нужног дије-
ла насљедника, повреда обавезе издржа-
вања и оштећење повјерилаца. Друга група 
разлога омогућава лицима која не спадају 
међу уговорне стране, али имају имовински 
интерес да дође до опозива уговора о покло-
ну да отклоне дејство закљученог уговора о 
поклону према себи, те тако намире своје 
потраживање које имају према поклонодав-
цу из предмета уговора о поклону, односно 
да заштите свој оправдани имовински ин-
терес.

5. ОПОЗИВ УГОВОРА О ПОКЛОНУ 
ОД СТРАНЕ ПОКЛОНОДАВЦА

5.1. Опозив у случају осиромашења 
поклонодавца

Један од разлога за опозив уговора о по-
клону је осиромашење поклонодавца, те у 
случају када поклонодавац након давања 
поклона толико осиромаши да нема сред-
става неопходних за нужно издржавање. 
Овај разлог за опозив уговора о поклону 
прописан је Српским грађанским закони-
ком и Аустријским грађанским закоником, 
док Општи имовински законик Црне Горе 
не садржи одредбе о овом случају опози-
ва. Међутим, између одредаба Српског и 
Аустријског грађанског законика постоји 
несагласност која се тиче обима опозива 
уговора о поклону. Док Српски грађански 
законик предвиђа апсолутно право опози-
ва које се реализује на тај начин да покло-
нодавац може тражити враћање предмета 

14  Закон о обвезним односима Републике Хрватске, Народне новине, 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, чл. 493.
15  Закон о облигационим односима Републике Црне Горе, Службени лист Црне Горе, 47/2008, 4/2011 – др. закон и 

22/2017, чл. 590.
16  Српски грађански законик, чл. 567.

уговора о поклону у цјелости, Аустријски 
грађански законик признаје поклонодавцу 
право дјелимичног опозива. Наиме, овим 
прописом је предвиђено да поклонодавац 
може опозвати само приносе предмета по-
клона (камате и слично), и то искључиво 
у оној мјери која му је неопходна за нужно 
издржавање. 

Овај разлог опозива је предвиђен и реги-
оналним грађанскоправним законицима. 
Закон о обвезним односима Републике 
Хрватске прописује да поклонодавац који 
након закључења уговора о поклону толико 
осиромаши да више нема средстава за своје 
нужно издржавање, а нема ни особе која 
је по закону дужна да га издржава, може 
опозвати уговор о поклону.14 Закон о обли-
гационим односима Републике Црне Горе 
садржи и шири обим примјене овог разло-
га за опозив, тако што поред случаја када је 
угрожено лично издржавање поклонодав-
ца, обухвата и случај када је доведена у пи-
тање егзистенција лица које је поклонода-
вац према закону дужан да издржава, када 
је такође могућ опозив уговора о поклону од 
стране поклонодавца.15

Да би дошло до опозива уговора о поклону 
из овог разлога, неопходно је да буду ис-
пуњени одређени позитивни и негативни 
услови. Када је ријеч о позитивним усло-
вима чије је испуњење неопходно, Српски 
грађански законик прописује да може доћи 
до опозива уколико „поклонодавац доцније 
тако осиромаши, да ни живјети не може“16. 
Дакле, ради се о једном високом стандар-
ду осиромашења, који је строжије пропи-
сан него у другим правним системима, као 
што су њемачки или швајцарски, у којима 
је могућа примјена овог разлога за опозив 
у ситуацији када поклонодавац има сред-
става за своје издржавање, али му недостају 
средства за издржавање чланова породице 
према којима има законску обавезу издр-
жавања. 

Што се тиче момента када је наступило оси-
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ромашење поклонодавца, неопходно је да је 
до њега дошло накнадно, те да такве окол-
ности нису постојале у моменту закључења 
уговора. У једној парници, суд је одлучио да 
„је тужитељица у објективној могућности 
да побољша свој материјални положај на 
други начин, те да осиромашење не пред-
ставља нову чињеницу у њеном животу, јер 
је у таквој ситуацији била и кад је уговор 
закључила, па самим тим није основан њен 
захтјев за опозив уговора о поклону због 
осиромашења.“17

Дакле, суд приликом оцјењивања основано-
сти тужбеног захтјева којим се тражи опо-
зив уговора о поклону због осиромашења 
поклонодавца врши анализу материјалних 
прилика у којима се налазио поклонодавац 
у тренутку закључења уговора о поклону и 
ситуације у којој се налази у моменту под-
ношења тужбе.

Поред материјалних прилика у којима се 
налази поклонодавац, суд такође посматра 
и генерално друштвено стање које је било 
актуелно у моменту када се тражи опозив 
уговора о поклону. Тако у случају када је 
тешко материјално стање тужиоца односно 
поклонодавца био поткријепљено високом 
инфлацијом која је постојала 1993. године, 
у моменту подизања тужбе, суд је одлучио 
да „општа ситуација која је владала у земљи 
не може бити третирана као подобан услов 
за оцјену прекомјерног оштећења на страни 
тужиоца и за усвајање тужбеног захтјева.“18

Када говоримо о негативним условима који 
су важни за примјену овог разлога за опозив, 
важно је нагласити да они нису предвиђени 
националним позитивноправним одредба-
ма, већ се могу пронаћи међу схватањима 
правних теоретичара. У грађанскоправном 
законодавству других земаља, као што је 
Њемачка, изричито су наведени негативни 
услови који искључују право поклонодав-
ца да тражи опозив уговора о поклону због 
осиромашења. Тако, Њемачки грађански 
законик прописује да је захтјев за повраћај 

17  Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, Гж. 2382/2012 од 5.7.2012. године, Извор: „Paragraf Lex“
18  Пресуда Врховног суда Србије, Рев. 595/2003 од 12.02.2004. године, Извор: „Paragraf Lex“
19  Њемачки грађански законик, чл. 529.
20  М. Ђурђевић, Уговор о поклону, Београд 2012, стр. 231.

поклона искључен: 1) уколико је поклонода-
вац намјерно или грубом непажњом довео 
себе у оскудицу и 2) уколико поклонодавац, 
с обзиром на своје садашње имовинске при-
лике, није у стању да врати поклон а да не 
угрози сопствено издржавање примјерено 
његовом друштвеном положају или угрози 
извршавање обавезе издржавање које по 
закону има према другим лицима. 19 Није-
дан од ових изузетака за примјену одредаба 
о опозиву уговора о поклону због осирома-
шења поклонодавца није предвиђен у на-
шем законодавству, упркос чињеници да би 
то довело до веће сигурности када говоримо 
о правном положају поклонопримца при-
ликом опозива уговора о поклону.

Међутим, иако ови изузеци нису изричито 
предвиђени националним грађанскоправ-
ним законодaвством, судови о њима ипак 
воде рачуна, позивајући се на принцип 
правичности. Према том принципу, треба 
водити рачуна и о имовинским интeреси-
ма друге стране, јер не би било правично 
да суд обавеже поклонопримца да изврши 
враћање предмета уговора о поклону уко-
лико тиме он дошао у такву материјалну 
ситуацију да би била угрожена његова егзи-
стенција.

Када говоримо о начину остваривања пра-
ва на опозив уговора о поклону због оси-
ромашења поклонодавца, законом није 
предвиђено да ли опозив треба да буде 
судски или вансудски. У судској пракси је 
прихваћено становиште да је опозив суд-
ски. У случају осиромашења, поклонодавац 
мора да тражи од суда да својом одлуком 
раскине уговор и обавеже поклонопримца 
да врати ствар која му је поклоњена.20 Те-
рет доказивања да је испуњен овај разлог 
за опозив уговора о поклону је на поклоно-
давцу. Активну легитимацију за покретање 
спора за опозив уговора о поклону због 
осиромашења поклонодавца има искљу-
чиво поклонодавац, те оно не прелази на 
његове насљеднике. Уколико је поклонода-
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вац закључио више сукцесивних уговора о 
поклону, приликом опозивања не мора да 
се придржава одређеног редослиједа у опо-
зивању истих, већ може према сопственом 
нахођењу опозвати било који од учињених 
поклона.

Уколико тужбени захтјев за враћање угово-
ра о поклону буде усвојен, поклонопримац 
је обавезан да врати предмет уговора о по-
клону у оном стању у којем је био у тренут-
ку подношења тужбе. Савјесност поклоно-
примца до тренутка подношења тужбе за 
опозив се подразумијева, те он није дужан 
да накнади евентуалну штету до које је до-
шло на ствари, без обзира да ли је штета на-
ступила његовом кривицом или као посље-
дица редовне употребе ствари.

Када је дошло до накнадног отуђења пред-
мета уговора о поклону, поклонодавац 
свој захтјев за опозив не може усмјерити 
ка трећем лицу које је стекло својину на 
предметној ствари, већ искључиво ка по-
клонопримцу. Уколико је поклонопримац 
пренио право својине на треће лице оне-
розним правним послом (рецимо уговором 
о купопродаји), поклонодавац ће моћи од 
њега захтијевати да му исплати накнаду 
коју је добио закључењем тог правног по-
сла. Са друге стране, уколико је до преноса 
власништва на предмету уговора о поклону 
дошло закључењем доброчиног правног 
посла, поклонопримац неће имати никакву 
обавезу према поклонодавцу.

5.2. Опозив у случају грубе 
незахвалности поклонопримца

Опозив уговора о поклону због незахвал-
ности поклонопримца датира још од пост-
класичног римског права, које је предвиђа-
ло опозив у сљедећим случајевима: увреда, 
тешка тјелесна повреда нанесена поклоно-
давцу, оштећење поклонодавчеве имовине 
или неког другог његовог интереса. Бројни 
правни теоретичари су се бавили овим раз-
логом за опозив, те се у правној доктрини 

21  О. Антић, Кауза, Правни живот, бр. 10/2005.

издвајају различите теорије о томе. 

Према теорији приватне казне, овај вид опо-
зива представља санкцију која се може при-
мијенити када је поклонодавцу причињена 
штета која се не може накнадити употребом 
општих одредаба о накнади штете. Насу-
прот томе, појавила се и теорија о санкцији 
за повреду моралне дужности захвалности, 
према којој опозив уговора о поклону пред-
ставља санкцију за поклонопримца коју ће 
он претрпјети због повреде моралне дужно-
сти коју је био обавезан да изврши. Даље, 
теорија о раскидном услову објашњава 
опозив уговора о поклону као посљедицу 
чињенице да поклонопримац има обавезу 
захвалности која представља раскидни ус-
лов уговора, те да повреда ове обавезе про-
узрокује опозив уговора. Међу теоријама о 
опозиву издваја се и теорија о каузи, коју је 
у домаћој правној науци највише заступао 
Оливер Антић. Према овој теорији, за раз-
лику од теретних уговора гдје се кауза гаси 
испуњењем, код доброчиних уговора, дола-
зи до изражаја специфични облик дистри-
бутивне правде, па поклонодавац од покло-
нопримца очекује одређену захвалност. 21

Један од основних елемената уговора о по-
клону је и animus donandi, што говори да се 
исти закључује узимајући у обзир посебна 
својства личности, те је очигледно да тре-
ба да постоје одређени механизми којима 
се може заштитити поклонодавац у слу-
чају грубе незахвалности поклонопримца. 
С обзиром на чињеницу да груба неблаго-
дарност представља правни стандард, у за-
конодавству је извршена његова објекти-
визација, како би била олакшана примјена 
ових правних норми. Тако, према одредба-
ма Аустријског грађанског законика, под 
великом неблагодарношћу се подразумије-
ва таква повреда тијела, части, слободе и 
имовине поклонодавца која представља 
кривично дјело. Дакле, према правилима 
АГЗ-а, за опозивање поклона нужно је да 
се увијек испуне два основна услова: објек-
тивни (извршено кривично дјело од стране 
поклонопримца против личности и имови-
не поклонодавца) и субјективни (да се из 
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извршеног дјела од стране поклоноприм-
ца може установити груба неблагодарност 
према поклонодавцу).22 Српски грађански 
законик је регулисао овај институт на дру-
гачији начин и то тако да се не захтијева да 
радња поклонопримца која је разлог опози-
ва има елементе кривичног дјела. 

Анализом судске праксе у споровима ради 
опозива уговора о поклону због грубе не-
благодарности може се уочити да се не 
захтијева нужно да постоји кривична од-
говорност поклонопримца, међутим, када 
она постоји, најчешће уједно и представља 
разлог за опозив уговора о поклону.

Појам неблагодарности је, дакле, у нашој 
судској пракси проширен етичким крите-
ријумом јер правно правило из Аустријског 
грађанског законика, према коме небла-
годарност постоји само ако понашање по-
клонопримца садржи кривичноправна 
обиљежја, није у сагласности са моралним 
начелима нашег друштва.23 Другим ријечи-
ма, неблагодарност поклонопримца под-
разумијева такво његово понашање, којим 
се он свјесно, повредом личности поклоно-
давца, грубо огријешио о његове интересе.24

Сам степен незахвалности који је неоходно 
испунити да би се реализовао опозив угово-
ра о поклону је релативна категорија, те се у 
судској пракси према слободном судијском 
увјерењу цијени његово постојање, у складу 
са околностима конкретног случаја.

Да би дошло до опозива уговора о покло-
ну, поклонопримац мора да испољи „вели-
ку“ или „грубу“ неблагодарност што пред-
ставља правни стандард и што суд цијени 
исто у свакој конкретној ситуацији при том 
водећи рачуна о правилима морала, добрих 
обичаја и схватања друштвене средине у 
којима се странке налазе.25

Сама радња грубе неблагодарности може 

22  Б. Лоза, Облигационо право II – посебни дио, Српско Сарајево 2000, стр. 79.
23  Пресуда Врховног суда Федерације БиХ, 17 0 P 051883 16 Rev од 06.09.2019. године, Извор: „Paragraf Lex“
24  Пресуда Врховног суда Републике Српске, 71 0 P 240763 19 Rev од 12.08.2019. године, Извор: „Paragraf Lex“
25  Пресуда Апелационог суда у Београду, Гж. 6897/2013 од 02.10.2014. године, Извор: „Paragraf Lex“
26  М. Цветковић, Незахвалност поклонопримца – како је судска пракса допунила законодавца, Зборник радова Правног 

факултета у Нишу, 2016, стр. 268.

бити извршена чињењем или нечињењем. 
Приликом оцјене да ли таква радња пред-
ставља основ за опозив уговора о поклону, 
узима се у обзир како је поклонопримац 
требало да се понаша према поклонодавцу, 
узимајући у обзир друштвена схватања, али 
и специфичности односа у коме се налазе 
поклонодавац и поклонопримац, уколико 
је рецимо ријеч о односу родитеља и дјете-
та. Околност која иде у прилог опозиву уго-
вора о поклону у конкретним случајевима је 
чињеница да је поклонодавац лице које је 
старо или болесно, а поклонопримац му је 
ускратио неопходну његу.

У том смислу, један суд констатује: „По-
клонодавац, стар и болестан, није могао 
да набави потребне лијекове у земљи због 
несташице. Његов син, поклонопримац, је 
живио у иностранству и с обзиром на своје 
имовно стање лако је могао да набави лијек. 
Међу чињеницама утврђеним у спору није 
постојала ниједна која би се подвела под 
правила о опозиву због неблагодарности“. 
Поклонопримац није повриједио оца, није 
нарушио његову слободу и имање и због 
тога првостепени и другостепени суд нису 
дозволили опозив. Врховни суд је донио су-
протну одлуку – лишавање болесног и ста-
рог оца лекова у стању несташице изазване 
ембаргом је тешко огрешење према животу 
и тијелу поклонодавца.26

Дакле, суд у сваком конкретном случају 
повлачи границу између обичне незахвал-
ности и грубе неблагодарности која пред-
ставља разлог за опозив уговора о поклону.

Тако је у другом случају суд утврдио да „ то 
што тужена није обилазила родитеље и по-
магала им није разлог за опозив уговора о 
поклону јер се у конкретном случају не ради 
о грубој неблагодарности већ о обичној не-
захвалности која спада у домен моралних а 
не правних норми који регулишу услове за 
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опозив уговора.27

Такође, престанак комуникације између по-
клонодавца и поклонопримца, сам по себи 
се не сматра грубом неблагодарношћу у 
смислу опозива уговора о поклону.28

Када је ријеч о роковима у којима се може 
покренути поступак за опозив уговора о по-
клону због грубе неблагодарности, општим 
одредбама Српског грађанског законика 
којима се регулишу рокови застарјелости 
прописано је да „ко мисли да има право 
поклон због неблагодарности порећи, тај 
мора за три године то код суда захтијевати, 
иначе ће му право застарити.“29

5.3. Опозив у случају развода или 
поништења брака

Најчешћи облигациони уговор који се 
закључује између супружника је уговор о 
поклону. У упоредном праву, поклон између 
супружника је вијековима био забрањен. У 
њемачком праву је забрана закључивања 
овог уговора трајала до доношења Њемач-
ког грађанског законика.30 

У нашем националном законодавству 
на уговор о поклону између супржника 
се примјењују норме облигационог пра-
ва као lex generalis, док се као lex specialis 
примјењују одредбе које су прописане По-
родичним законом Републике Српске, који 
регулише и враћање поклона између су-
пружника. Према позитивним породич-
ноправним одредбама, у случају развода 
или поништења брака, поклони које су 
брачни супружници учинили један другом 
прије закључења брака или у току брака, 
не враћају се. Међутим, прописано је да 
се поклони из посебне имовине брачног 
супружника који су несразмјерно велике 
вриједности у односу на вриједност његове 
цјелокупне имовине у вријеме постављања 
захтјева за враћање, враћају се поклонодав-

27  Рјешење Апелационог суда у Београду, Гж 3096/2016 од 15.12.2016. године, Извор: „Paragraf Lex“
28  Рјешење Апелационог суда у Београду, Гж 2787/2012 од 23.07.2012. године, Извор: „Paragraf Lex“
29  Српски грађански законик, чл. 937.
30  R. Hyland, Gifts: A study in comparative law, Oxford, New York, 2009, стр. 278.
31  Породични закон Републике Српске, Службени гласник РС, бр. 54/2002, 41/2008 и 63/2014, чл. 282.

цу у случају развода или поништења брака. 
Такав поклон није дужан да врати брачни 
супружник ако би то значило очиту неправ-
ду за њега или ако би га то довело у тешке 
материјалне прилике.31 Међутим, упркос 
чињеници да је недостатак одредаба обли-
гационог права у погледу опозива уговора о 
поклону због развода или поништења бра-
ка донекле отклоњен наведеним одредбама 
Породичног закона, то ипак није учињено 
на најпрецизнији начин, јер се овим одред-
бама предвиђа враћање поклона, али се не 
одређује судбина самог уговора о поклону, 
те да ли ће он производити правно дејство.

Према важећем законодавству, не прави 
се разлика код опозива због развода брака 
и опозива због поништења брака, како је 
то раније био случај. Раније је могућност 
опозивања уговора о поклону зависила од 
савјесности, односно несавјесности уго-
ворних страна, односно од тога да ли им 
је била позната околност због које је брак 
поништен, те је тако савјестан поклонопри-
мац задржавао поклон.

6. ОПОЗИВ УГОВОРА О ПОКЛОНУ 
ОД СТРАНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Упркос схватању према којем уговор про-
изводи дјество само за уговорне стране, од-
носно res inter alios acta, aliis neque nocere 
neque prodesse potest, често посљедице 
закљученог уговора о поклону могу имати 
утицати и на трећа лица. Да би имовински 
интереси ових лица били на адеквтан начин 
заштићени, предвиђени су одређени прав-
ни инструменти. Ту спадају: опозив уговора 
о поклону због повреде нужног дијела, опо-
зив уговора о поклону због повреде обавезе 
издржавања и побијање уговора о поклону 
од стране повјерилаца.
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6.1. Опозив због повреде права на 
нужни дио

Један од домаћих правних прописа којим 
је уговор о поклону спорадично регулисан 
јесте и Закон о насљеђивању Републике 
Српске. Њиме је прописано да нужни на-
сљедници могу захтијевати враћање покло-
на које је оставилац учинио за живота, који-
ма је повријеђено њихово право на нужни 
дио. Враћање поклона у овим случајеви-
ма ће наступити уколико се нужни дио не 
може намирити смањењем тестаментар-
них располагања. Прописан је и редос-
лијед враћања поклона на тај начин што се 
враћање поклона врши почев од посљедњег 
поклона и даље иде обрнуто реду којим су 
поклони учињени, док се поклони који су 
учињени истовремено враћају сразмјерно. 

У погледу поклоњене ствари коју је дужан 
да врати, поклонопримац се сматра као 
савјесни држалац до дана када је сазнао за 
захтјев за враћање поклона.32

Активно легитимисана лица за покретање 
спора за опозив уговора о поклону због по-
вреде нужног дијела су искључиво нужни 
насљедници, који поступак могу покренути у 
року од три године од оставиочеве смрти, од-
носно од дана када је рјешења о његовом про-
глашењу са умрлог, односно рјешење којим се 
утврђује његова смрт постало правноснажно.

Уколико суд усвоји тужбени захтјев нужног 
насљедника, престају дејства закљученог 
уговора о поклону у цјелини или дјелимич-
но. Самим тим, поклонопримац има обавезу 
да врати предмет уговора о поклону, у оном 
дијелу који је неопходан да би се намирио 
нужни дио. С обзиром на чињеницу да се 
савјесност поклонопримца претпоставља, 
он је дужан да врати предмет уговор о по-
клону у оном стању у којем је био у тренутку 
подношења тужбе. Међутим, претпоставка 
о савјесности поклонопримца је оборива.

Нужни насљедник има право да доказује 
да је поклонопримац знао да је оставилац 

32  Закон о насљеђивању Републике Српске, Службени гласник Републике Српске, бр. 1/2009, 55/2009-испр., 91/2016, 
28/2019 – одлука УС и 82/2019, чл. 44.

33  М. Ђурђевић, Уговор о поклону, Београд 2012, стр. 218.

имао намјеру да поклоном који му је учинио 
осујети право нужних насљедника на нуж-
ни дио. Уколико успије са доказивањемм 
поклонопримац има положај несавјесног 
држаоца почев од закључења уговора о по-
клону или неког каснијег момента у коме је 
сазнао за намјеру поклонодавцам, а не од 
тренутка када је сазнао за тужбу.33

6.2. Опозив због повреде права 
нужног издржавања

Поступак опозива уговора о поклону такође 
могу покренути и лица која је поклонода-
вац дужан да издржава по било ком осно-
ву (закону, уговору, одлуци суда и слично), 
уколико то није учинио сам поклонодавац. 
Овај разлог за опозив уговора о поклону је 
прописан Српским грађанским закоником, 
као и Аустријским грађанским закоником. 
Као и у случају опозива уговора о поклону 
због повреде права на нужни дио, прили-
ком опозивања се иде обрнутим редом од 
оног којим су поклони учињени. Пасив-
но легитимисана лица у овом случају могу 
бити и насљедници поклонопримца, уколи-
ко се вриједност предмета уговора о покло-
ну налази у заоставштини.

У правној теорији и пракси су подијељена 
мишљења око тога да ли поклонопримац 
има обавезу да врати вриједност предмета 
уговора о поклону која је неопходна да се на-
мири издржавање или на себе може преузе-
ти обавезу издржавања лица које има право 
издржавања усмјерено ка поклонодавцу. 
Постоје схватања да у оваквим случајевима 
поклонопримац има алтернативну облига-
цију, коју може извршити предузимањем 
било које од двије горенаведене радње.

6.3. Побијање уговора о поклону од 
стране повјерилаца

Побијање уговора о поклону од стране 
повјерилаца представља начин да се зашти-
те повјериоци од несавјесног понашања 
дужника који закључењем бестеретних 
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правних послова врше умањење своје имо-
вине да би избјегли намирење повјериоче-
вог потраживања. Начин на који се манифе-
стује заштита права повјерилаца у оваквим 
случајевима је Actio Pauliana, која потиче из 
римског права и временом је еволуирала на 
такав начин да данас представља институт 
већине свјетских правних система. 

Овај разлог за опозив уговора о поклону је 
регулисан и Законом о облигационим од-
носима Републике Српске, премда не као 
самосталан институт, него у оквиру норми 
којима је регулисано побијање бесплатних 
располагања.

Његове норме уредиле су опште принципе, 
услове, начин, дејство и рокове побијања, 
који се примјењују на различите варијанте 
Паулијанске тужбе: долозну, кулпозну, по-
родичну и квазипаулијанску.34

Пасивно легитимисана лица код овог вида 
опозива су поклонопримац, његов насљед-
ник и лице које је прибавило ствар од по-
клонопримца. Ако је трећи отуђио неким 
теретним послом корист прибављену рас-
полагањем које се побија, тужба се може 
подићи против прибавиоца само ако је овај 
знао да се прибављање његових претходни-
ка могло побијати, а ако је ту корист отуђио 
послом без накнаде, тужба се може подићи 
против прибавиоца и ако он то није знао.35

Да би дошло до побијања уговора о поклону 
од стране повјерилаца, неопходно је да буду 
испуњени одређени услови.

Први услов који је захтијева да би побијање 
уговора о поклону од стране повјериоца 
било успјешно је доспјелост потраживања. 
Међутим, није од значаја чињеница да ли 
је уговор о поклону који се побија закључен 
прије или послије насталог потраживања. 
Битно је да је у часу када као дужник може 
бити тужен да испуни обавезу повјериоцу, 
поклонодавац инсолвентан.36

34  Ibid., стр. 212.
35  Закон о облигационим односима Републике Српске, Службени гласник СФРЈ, бр. 29/1978, 39/1985, 45/1989 – одлука 

УСЈ и 57/1989 и Службени гласник РС, бр. 17/1993, 3/1996, 37/2001- др. закон, 39/2003 и 74/2004, чл. 283. ст. 3.
36  М. Ђурђевић, Уговор о поклону, Београд 2012, стр. 213.
37  Апелациони суд у Новом Саду, Гж. 3834/10 од 22. 12. 2010, Билтен суда, бр. 04/2012, стр. 43.
38  Закон о облигационим односима Републике Српске, Службени гласник СФРЈ, бр. 29/1978, 39/1985, 45/1989 – одлука 

УСЈ и 57/1989 и Службени гласник РС, бр. 17/1993, 3/1996, 37/2001- др. закон, 39/2003 и 74/2004, чл. 282.

Други важан услов који мора бити испуњен 
јесте да је повјерилац оштећен. Дакле, нео-
пходно је да треће лице које побија уговор 
о поклону докаже да је покушао да изврши 
наплату потраживања од дужника односно 
поклонодавца, те да иста није била могућа 
из разлога његове инсолвентности. Судска 
пракса у области побијања уговора о покло-
ну због оштећења повјерилаца стоји да је за 
усвајања тужбеног захтјева у оваквих споро-
вима неопходно да активно легитимисано 
лице докаже ове чињенице, те је у једном 
таквом предмету одлучено да „иако тужи-
оци, као извршни повјериоци, у извршном 
поступку нису успјели да намире (за сада) 
своја доспјела потраживања продајом по-
кретних ствари извршног дужника, они 
нису доказали да дужник, осим некретни-
не коју је отуђио уговором о поклону, нема 
других непокретности на свом имену из 
чије вриједности би могли да се намире.37

Када је ријеч о кривици поклонопримца 
она се претпоставља, те поклонодавчева 
несавјесност представља presumptio iuris et 
de iure, док савјесност поклонопримца није 
правно релевантна у случају побијања бес-
платних располагања. 

Одређене врсте уговора о поклону су искљу-
чене из правног режима побијања уговора о 
поклону од стране повјерилаца. Тако се не 
могу побијати због оштећења повјерилаца 
уобичајени пригодни дарови, наградни да-
рови, као ни дарови учињени иѕ захвално-
сти, сразмјерни материјалним могућности-
ма дужника.38

Законом о облигационим односима Ре-
публике Српске је прописан рок у коме се 
може захтијевати побијање уговора о по-
клону од стране оштећеног повјериоца и 
тај рок износи три године од дана када је 
предужета правна радња која се побија, 
односно од дана када је требало предузети 
пропуштену радњу. Међутим, оваква фор-
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мулација није најпрецизнија па у правној 
теорији и судској пракси постоје различити 
ставови око тога од код тренутка се рачуна 
овај рок. Тако, у случају када се поклапају 
тренутак закључења уговора и тренутак 
преноса својине на предмету уговора о по-
клону не постоји дилема, док су различита 
тумачења око тога како треба рачунати овај 
рок и ситуацији када се ова два момента не 
поклапају.

Када је ријеч о дејству уговора о поклону, 
према важећим одредбама облигационог 
права уколико суд усвоји тужбени захтјев, 
правна радња губи дејство само према ту-
жиоцу и само колико је неопходно за ис-
пуњење његових потраживања. Дакле, уго-
вор о поклону наставља да важи између 
поклонодавца и поклонопримца, а дио по-
клона који није обухваћен побијањем остаје 
у својини поклонопримца.

7. ЗАКЉУЧАК

Упркос чињеници да се уговор о поклону 
традиционално класификује као доброчи-
ни правни посао, за њега се може рећи и да 
представља својеврстан хибрид доброчи-
них и теретних правних послова. Ту његову 
карактеристику можемо сагледати уколи-
ко га не посматрамо искључиво кроз при-
зму правних оквира, већ у једном ширем 
друштвеном контексту. Уговори о поклону 
чије је закључење условљено искључиво 
разлозима хумане или афективне природе 
представљају раритет, те у већини случаје-
ва поклонопримац ипак очекује одређену 
противпрестацију друге стране. Та блискост 
уговора о поклону са онерозним уговорима 
се најбоље уочава у случајевима опозива 
уговора о поклону у случајевима грубе не-
благодарности поклонопримца.

Са друге стране, чести су случајеви да и сам 
поклонодавац приликом закључења угово-
ра има у виду одређене скривене намјере у 
погледу умањења своје имовине на штету 
лица која имају правни интерес.

Управо да би се овакви случајеви преду-
приједили, предвиђен је опозив уговора о 
поклону као изузетак од начела pacta sunt 
servanda. Како уговором о поклону могу 

бити оштећени интереси поклонодавца али 
и трећих лица, разлоге за опозив уговора 
о поклону класификујемо у двије основне 
групе према својству лица које је активно 
легитимисано да покрене спор за опозив 
овог правног посла.

У пракси су чести случајеви опозива уго-
вора о поклону, међутим, оно што отежава 
њихово рјешавање јесте чињеница да у на-
ционалном облигационоправном законо-
даству ово питање није адекватно регулиса-
но. Уколико би посматрали опозив уговора 
о поклону у аспекту de lege ferenda, уочљиво 
је да би било неопходно да се овај правни 
институт на јединствен начин регулише, те 
да се одредбе које су садржане у различи-
тим правним актима адекватно обједине, 
чиме би се повећала правна сигурност те 
спријечила евентуална арбитрарност при-
ликом рјешавања оваквих спорова.
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THE THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS 
OF GIFT AGREEMENT CANCELLATION

Gift agreement is a contract which originates from The Roman law. Through the centuries, legal 
scientists were trying to find a way to properly regulate this legal institute, so the common notion 
of gifts could have a proper law background, but in the same time to eliminate fraudulent behavior 
of the donor. 

For that reason are provided certain exception from the gift irrevocability rule, which are created to 
protect legal interests of the donee, but also the third parties that can be affected by the conclusion 
of this contract. Despite the great significance and frequency in law, gift agreement is only partially 
regulated in our national legal system. 

According to that, in this scientific work will be explained the reasons which can lead to the 
cancellation of gift agreement in national and comparative law, certain disadvantages which can be 
perceived though the comparison with other legal system solutions, substainted with case law from 
regional jurisdiction.

Key words:  Gift agreement, contract, cancellation of gift agreement, case law
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I

Уводна разматрања

Експропријација представља управно 
правни начин стицања државне имовине. 
То je институт који је садржан у правним 
системима многих држава у свијету, чија 
примјена омогућава да се уз плаћање нак-
наде, независно од воље власника, изврши 
одузимање његових непокретности ради 
изградње објеката од општег интереса или 
извођења радова од општег интереса.

Појам експропријација, потиче од латинске 
ријечи „еxpropriare“, што значи присилно, 
законом предвиђено и регулисано одузи-
мање имовине у приватном власништву, 
или ограничење одређеног имовинског 
права које се налаже актом власти, због 
општeг односно јавног интереса.

Међународно правна допустивост експро-
пријације се правда тиме што се заправо ради 
о замјени једне имовине другом, при чему 
пријашњи власник односно ималац права на 
непокретности престаје бити њеним титула-
ром, уз одређену правичну накнаду или сти-
цањем својине не некој другој непокретности. 
Давањем правичне накнаде за непокретност, 
осигуравају се заштита основних права и сло-
бода, а с друге стране на тај начин се постиже 
друштвено-економски развој заједнице. 

У правном систему на просторима бивше 
Југославије, институт експропријације по-
стоји још од 1947. године, када је на основу 

Устава ФНРЈ из 1946. године, донесен први 
закон о експропријацији („Службени лист 
ФНРЈ број 28/47), а потом десет година 
касније и други закон о експропријацији 
(„Службени лист ФНРЈ број 12/57). 

У Републици Српској је донесен Закон о екс-
пропријацији („Службени гласник Републи-
ке Српске“ број 8/96, 15/96 и 64/04), који је 
замијењен сада важећим законом о експро-
пријацији („Службени гласник Републике 
Српске“ број 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 
и 79/15), којим се одређују услови, начин и 
поступак експропријације непокретности.

Сама дефиниција експропријације дата 
je чланом 2. тог закона, тако да у суштини 
представља законом одређени начин при-
нудног одузимања непокретности, односно 
ограничење права власништва на непокрет-
ностима у одређене сврхе, уз накнаду према 
тржишној вриједности непокретности (што 
је правило), када је то у општем интересу 
који је утврђен на основу закона.

Као објекти ради чије изградње се може вр-
шити експропријација, у закону су у члану 
3. став 1. (примјера ради), наведени објекти 
у области здравства, образовања, социјалне 
заштите, културе, водопривреде, спорта, са-
обраћајне, енергетске, телекомуникацијске 
и комуналне инфраструктуре, те објекти за 
потребе државних органа и органа локалне 
самоуправе, индустријски објекти, као и за 
обезбјеђење заштите животне средине и за-
штите од елементарних непогода, а и за ис-
траживање и експлоатацију рудног и других 
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природних богатстава. Међутим, то не зна-
чи да се експропријација не може вршити 
ради изградње и других објеката за које је 
на законом прописан начин утврђено да су 
објекти од општег интереса.

Изричито је прописано да се непокрет-
ност не може експроприсати у сврху пољо-
привредне обраде, иако се може експро-
присати ради изградње објеката у пољо-
привредне сврхе (подизања расадника, 
плантажних воћњака, винограда, сјемен-
ских станица, привредних зграда).

Предмет експропријације су непокретности 
у својини физичких и правних лица, па је 
искључена могућност експропријације не-
покретности у државној својини. Непокрет-
ности у општој употреби не могу бити пред-
мет експропријације, све док имају такав 
статус, а промјеном тог статуса (одлуком 
скупштине јединице локалне самоуправе да 
таква непокретност не служи општој сврси) 
и успостављањем права власништва на тим 
непокретностима и такве непокретности 
могу бити предмет експропријације.

Непокретност се може експроприсати на-
кон што је на начин одређен тим законом 
утврђен општи интерес за изградњу објекта, 
односно извођење других радова на тој не-
покретности, а изградња објеката, односно 
извођење других радова мора бити у складу 
са одговарајућим урбанистичким планским 
документом.

Експропријација се може вршити за потребе 
Републике Српске и јединица локалне само-
управе, ако законом није другачије одређено 
(корисник експропријације), а корисник екс-
пропријације ће експроприсане непокретно-
сти преносити инвеститорима ради извођења 
радова за изградњу објеката за које је утврђен 
општи интерес, с тим што ће се уговором ре-
гулисати међусобна права и обавезе уговор-
них страна које настају експропријацијом не-
покретности и изградњом објеката.

Експропријацијом непокретност постаје 
својина корисника експропријације (пот-
пуна експропријација), којом поред права 
својине престају и друга права на тој непо-
кретности, тако да потпуна експроприја-
ција земљишта обухвата и зграду и друге 

грађевинске објекте.

Изузетно се експропријацијом може устано-
вити служност на земљишту и згради у ко-
рист грађана, ради постављања водоводних 
и канализационих цијеви, електричних и 
телефонских каблова, гасовода и у другим 
случајевима одређеним законом, као и за-
куп на земљишту на одређено вријеме (не-
потпуна експропријација). 

На одређеној непокретности може се дозво-
лити и вршење припремних радњи у сврху 
експропријације, тако да се земљиште које 
је потребно за изградњу објекта или за из-
вођење других радова од општег интереса 
(ради смјештаја радника, материјала, ма-
шина и слично) може привремено заузети, 
а одредбе које се односе на потпуну експро-
пријацију примјењују се и на привремено 
заузимање, ако појединим одредбама није 
другачије одређено.

Експропријацијом непокретности кори-
сник експропријације стиче право да ту 
непокретност користи у сврху ради које 
је експропријација извршена, а на захтјев 
власника експроприсаће се и преостали дио 
непокретности, ако се при експропријацији  
једног дијела непокретности утврди да 
власник нема привредног интереса да ко-
ристи преостали дио, односно ако је усљед 
тога на преосталом дијелу онемогућена или 
битно погоршана његова дотадашња егзи-
стенција или му је онемогућено нормално 
коришћење преосталог дијела непокретно-
сти. То је фактичко питање које се цијени у 
сваком конкретном случају.

За експроприсану непокретност власнику 
припада накнада у другој непокретности, 
а ако корисник експропријације не може 
обезбиједити такву непокретност, одређује 
се правична накнада у новцу, која не може 
бити нижа од тржишне вриједности непо-
кретности која се експроприше. Накнаду за 
експроприсану непокретност сноси кори-
сник експропријације.

Материјално правни услов сваке експро-
пријације је утврђивање општег интереса 
за изградњу објекта или извођење других 
радова, при чему је и прописан начин ут-
врђивања општег интереса, а одлуку о томе 
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доноси Влада Републике Српске након прет-
ходно прибављеног мишљења скупштине 
јединице локалне самоуправе на чијој тери-
торији се намјерава градити или изводити 
радови у складу са одговарајућим планским 
актом. Након тога се подноси приједлог за 
експропријацију надлежном органу управе 
за имовинско-правне послове, који одлу-
чује у управном поступку, a против првосте-
пеног рјешења је дозвољена жалба, о којој 
одлучује Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове, па против ко-
начног другостепеног рјешења може се во-
дити управни спор пред надлежним окруж-
ним судом.

Трошкове поступка експропријације сноси 
корисник експропријације, изузев трошко-
ва поступка насталих поводом жалбе влас-
ника непокретности, ако је жалба одбијена.

Корисник експропријације је дужан да нак-
нади сву штету коју је власнику нанио сту-
пањем у посјед непокретности прије пра-
воснажности рјешења о експропријацији, 
уколико  приједлог за експропријацију буде 
у даљем поступку правоснажно одбијен.                                              

У том смислу је већ раније изражен став 
судске праксе:

-„Корисник експропријације који уђе у по-
сјед непокретности прије правоснажно-
сти рјешења о експропријацији и поруши 
објекте који на њој постоје, одговара влас-
нику непокретности за накнаду по основу 
експропријације, ако парцела буде експро-
присана, односно по основу накнаде ште-
те ако приједлог за експропријацију буде 
одбијен.“

(Пресуда Врховног суда Југославије број 
Гж -28/69 од 22. јула 1969. године)

Корисник експропријације може до пра-
воснажности рјешења о експропријацији 
одустати од приједлога за експропријацију. 
То значи да одустанак може услиједити 
како у току трајања управног поступка, а 
тако и у току управног спора који је покре-
нут против рјешења о експропријацији. Ко-
рисник експропријације, према томе, може 
одустати од приједлога за експроприја-
цију, чак и у случају када је ступио у посјед 

експроприсаних непокретности прије пра-
воснажности рјешења о експропријацији. 
Послије правоснажности рјешења о експро-
пријацији корисник експропријације више 
не може одустати од приједлога за експро-
пријацију. Одредбе Закона о општем управ-
ном поступку „(Службени гласник Републи-
ке Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) 
о одустанку од захтјева (члан 119. до 121.) 
примјењују се и на одустанак од приједлога 
за експропријацију.

У случају потпуног одустајања од пријед-
лога за експропријацију, надлежни орган 
је дужан увијек усвојити одустанак, па се у 
вези с тим не тражи изјашњавање власни-
ка експроприсане непокретности. Међу-
тим, за прихватање дјелимичног одустанка 
од приједлога за експропријацију потребно 
је да буду испуњени одређени услови, тако 
да се неће усвојити дјелимичан одустанак 
од експропријације, ако би тиме била по-
вријеђена права власника непокретности,  
у случају када власник нема више привред-
ног интереса да користи ту непокретност од 
чије експропријације је корисник одустао, 
што је фактичко питање које се цијени у 
сваком конкретном случају, уколико влас-
ник непокретности истакне приговор у том 
правцу.

II  

Фактичка експропријација

Фактичка експропријација није термин који 
се може пронаћи у неком законском тексту. 
Ријеч је о појави која се неријетко јавља у 
урбанистички неразвијеним насељима и 
која погађа имовинске интересе грађана, 
односно физичких или правних лица. 

Наиме, када орган власти одлучи да из-
гради неки објекат од општег интереса, 
дужан је да претходно спроведе поступак 
експропријације.

Међутим, понекад ипак, тај поступак изо-
стане и тада је имовина грађана или прав-
них лица повријеђена.

Чланом 1. Протокола број 1 уз Европску 
конвенцију о заштити људских права и 



Адвокатура • мај • 2022.

26

основних слобода (у даљем тексту: Ев-
ропска конвенција), гарантује се право на 
мирно уживање имовине, а у самом тексту 
те норме није наведено шта је садржина тог 
права и који су принципи уживања права на 
имовину. 

Основна начела у том погледу, могусе са-
гледати кроз праксу Европског суда за људ-
ска права (у даљем тексту: Европски суд). 

Тако је у пракси тог суда у предмету 
„SporrongiLönnroth против Шведске“, кон-
статовано да члан 1. став 1. Протокола број 
1, који гласи: 

„Свако физичко и правно лице има пра-
во на неометано уживање своје имовине. 
Нико не може бити лишен своје имовине, 
осим у јавном интересу, и под условима 
предвиђеним законом и општим начелима 
међународног права“, садржи три јасно на-
значена правила.

Прво правило, које је опште природе, из-
ражава принцип мирног уживања имови-
не, а садржано је у првој реченици првог 
става. Друго правило покрива одузимање 
имовине и поставља одређене услове за то 
и појављује се у другој реченици истог ста-
ва. Треће правило признаје да државе имају 
право, између осталог, да контролишу ко-
ришћење имовине у складу са општим ин-
тересом, путем спровођења закона које оне 
сматрају неопходним за ту сврху и оно је са-
држано у другом ставу тог члана, који гласи: 

„Претходне одредбе, међутим, ни на 
који начин не утичу на право државе да 
примјењују законе које сматра потреб-
ним да би регулисала коришћење имовине 
у складу са општим интересима или да би 
обезбиједила наплату пореза или других 
дажбина и казни.“

Другим ријечима, прво правило наглашава 
право свакога да несметано ужива у својој 
имовини. Друго правило говори о лиша-
вању имовине, при чему се гарантује да 
нико не може бити лишен своје имовине 
радњама или одлукама која су незаконите и 
које нису предузете у сврху заштите општег 
интереса. Треће правило истиче да се држа-
вама признаје право да, у складу са општим 

интересом и под одређеним условима, врше 
контролу над коришћењем имовине. Наве-
дена правила нису раздвојена и неповезана. 

Приликом разматрања да ли је дошло до 
кршења права из члана 1. Протокола број 1, 
Европски суд прво расправља питање да ли 
постоји имовинско право у смислу те одред-
бе, затим утврђује да ли је било мијешања 
државе у то имовинско право и које од три 
наведена правила се може примијенити у 
конкретном случају. Поред тога, испитује и 
да ли је то мијешање у право легитимно у 
циљу јавног или општег интереса, те да ли је 
пропорционално, односно да ли се тиме по-
стиже правичан баланс између општих ин-
тереса датог друштва и интереса појединца, 
а такође расправља и да ли је то мијешање 
државе у складу са принципом законитости 
и правне сигурности.

У погледу другог правила, одузимања (од-
носно лишавања) имовине, разликују се два 
основна облика лишавања права својине, 
формално (de iure) и defacto лишавање пра-
ва својине. 

Формално лишавање (de iure–„по закону“) 
права својине подразумијева одузимање 
права својине на основу законитог акта др-
жавне власти или акта приватноправног 
карaктера, чија је посљедица да се право 
титулара гаси, а на истом предмету се успо-
ставља власништво државе или других лица 
приватног права, као што је (поред национа-
лизације и конфискације) експропријација.

Defacto („чињенично“ или „у пракси“) оду-
зимање права својине не заснива се ни на 
каквом правном акту. Оно постоји онда 
када држава предузима одређене мјере 
усљед којих је титулар права фактички оне-
могућен да се и даље користи својим пра-
вом, односно defacto је лишен могућности 
да ужива своје право.

Најчешћи облик лишавања права својине 
на који се позивају подносиоци представки 
Европском суду је управо експропријација. 
У вези са овим начином одузимања права 
својине, уочљиво је да суд прави разлику 
између три облика и то: 

а) формалне или de iure експропријације, 
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б) defacto експропријације, и 

ц) посредне или индиректне 
експропријације.

Формална експропријација врши се у јав-
ном интересу и подразумијева постојање 
законитог акта државе на основу којег се 
нечије право својине трајно гаси и долази 
до преноса својине у корист државе. Овај 
начин лишавања имовине мора се спрове-
сти уз накнаду, што није изричито утврђено 
одредбама члана 1. Протокола број 1, али се 
на темељу судске праксе може закључити 
да није допуштена експропријација без нак-
наде, што и прописује Закон о експроприја-
цији у Републици Српској.

За разлику од Европске конвенције, Аме-
ричка конвенција о људским правима из-
ричито прописује да нико не може бити 
лишен своје имовине без правичне накнаде. 
У члану 21. став 2. те конвенције је одређе-
но да нико не може бити лишен своје имо-
вине осим уз плаћање правичне накнаде и 
то само ако то захтијева јавни интерес, а 
само у случајевима и облицима који су ут-
врђени законом.

У поменутом предмету „Sporrong i Lönnroth 
против Шведске“ Европски суд је изнио и 
став да се може дозволити експроприја-
ција без накнаде, али само у изузетним 
околностима: „Формална експропријација 
не постоји уколико су сачувани неки атри-
бути својине.“ У том предмету су подноси-
оци представке били власници вриједног 
земљишта у Стокхолму, на којем су швед-
ске власти забраниле градњу и у корист 
града издале дозволу за експропријацију, 
које су важиле дуги низ година, па иако у 
том периоду експропријација није извр-
шена, то је битно утицало на вриједност 
имовине, намогућност располагања и ко-
ришћења том имовином, мада нису “фор-
мално” лишени своје имовине у било ком 
тренутку јер су имали право да је користе, 
продају, оставе тестаментом, поклоне или 
дају под хипотеку. У овом случају суд је 
закључио да није дошло до експроприја-
ције, јер није дошло до преноса својине, 
при чему су најважније карактеристике 
права својине очуване.

„С обзиром на то да није дошло до формал-
не експропријације, јер није било преноса 
својине, суд је разматрао суштину и испи-
тивао реалност која је узрок жалбе, про-
цјењивањем да ли је у питању defacto екс-
пропријација. Закључио је да је до свих по-
сљедица, ради којих је уложена притужба, 
дошло због смањене могућности распола-
гања власништвом. Те посљедице настале 
су усљед ограничења постављених у одно-
су на право својине, које је доведено у пи-
тање и што је због тога смањена вријед-
ност објеката. Међутим, иако је право 
својине изгубило нешто од своје суштине, 
оно није престало да постоји. Посљедице 
датих мјера нису такве да би се могле упо-
редити са лишавањем власништва.”

С друге стране, у случајевима када не по-
стоји формални законски акт на основу 
којег се одузима имовина, а имовина се 
ипак одузима и то тако што је титулар пра-
ва спријечен да се користи и располаже 
својоми мовином, ради се о defacto експро-
пријацији. Власник не може фактички да 
ужива своје право својине, али с обзиром да 
формално није лишен власничког наслова, 
остаје му само гола својина без садржаја. 

Да је дошло до такве ситуације, Европски суд 
је установио, у предмету „Papamichalopoulos 
против Грчке“. У том предмету подносиоци 
представке су били власници земљишта уз 
морску обалу за које су посједовали и до-
зволу за изградњу хотелског комплекса. 
Међутим, након државног удара 1967. го-
дине, власти су дале да се на том земљишту 
сагради морнаричка база и одмаралишта за 
официре. Иако никада није дошло до фор-
малног преноса власништва, то земљиште 
је фактички окупирано и власници су изгу-
били сва права коришћења и располагања 
том имовином. Суд је утврдио да је у том 
случају дошло до defacto експропријације:

“Окупирање земљишта од стране Мор-
наричког фонда представља јасан случај 
мијешања у права подносилаца представ-
ки на мирно уживање имовине. Подноси-
оцима представки никада није формално 
експроприсана имовина, јер власништво 
на земљи која је у питању никада није 
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пренијето на Морнарички фонд, али од 
тога дана подносиоци представки нису 
били у могућности да користе своју имо-
вину, нити да је продају, завјештају, дају 
под хипотеку или је поклоне. Стога суд 
сматра да је губитак сваке могућности 
да се располаже замљиштем које је у пи-
тању, посматрано заједно са неуспјелим 
покушајима да се поправи ситуација по-
водом које је уложена жалба, довео до до-
вољно озбиљних посљедица по подносиоце 
представки, којима је defacto експроприса-
на имовина на начин који није у складу са 
њиховим правом на неометано уживање 
имовине.”

Иначе до defacto експропријације најчешће 
долази приликом одузимања земљишта 
ради изградње разних објеката или у слу-
чајевима неизвршавања правоснажних 
судских и арбитражних одлука. Ова врста 
одузимања (лишавања) имовине постоји и 
у случају када суд пресудом наложи држави 
да експроприсано земљиште врати власни-
ку у посед, а држава то не испуни.

Може се констатовати да дејства формалне 
и фактичке експропријације су практично 
иста. И код defacto експропријације титулар 
губи сваку могућност да се и даље користи 
својим правом својине. Поред тога, неоп-
ходно је да је титулар могао легитимно да 
очекује да континуирано ужива своје право 
својине, да није било незаконитог акта др-
жаве који га је defacto лишио права своји-
не. У ситуацијама у којима је акт лишавања 
својине донесен прије него што је Европска 
конвенција ступила на снагу у одређеној 
држави, али је дејство таквог државног акта 
трајно, у смислу да производи посљедице 
и послије ступања на снагу те конвенције, 
односно континуирано ствара стање које је 
супротно члану 1. Протокола број 1, ради се 
о  континуираној de facto експропријацији. 

Овакви случајеви континуираног de facto 
одузимања имовине понајвише су се јавља-
ли у Грчкој и у државама источне Европе, 
о чему свједоче бројни захтјеви за реститу-
цију, тј. повраћај одузете имовине.

Треба навести да се негдје између формал-
не и defacto експропријације, јавља још 

један облик лишавања својине, а то је инди-
ректна или посредна експропријација.

Код формалне експропријације одузимање 
имовине је засновано на законитом акту 
државе, а код фактичке експропријације је 
одузимање незаконито јер не постоји фор-
мални акт државе на основу којег се врши 
одузимање. Насупрот томе, индиректна ек-
спропријација постоји у случају када се оду-
зимање имовине врши без законитог акта, 
што значи да је одузимање на почетку неза-
конито, али је накнадно озакоњено пропи-
сима о стицању својине од стране државе. 

О таквом начину одузимања имовине, се го-
вори у предмету Европског суда „Belvedere 
Alberghiera S.r.l. против Италије“. У 
том предмету је подносилац представке 
било трговачко друштво, којем је држава, 
без доношења формалног акта, одузела 
земљиште ради изградње пута. У спорови-
ма који су тим поводом вођени, подноси-
лац представке није успио да поврати оду-
зето земљиште, па је према пресуди најви-
ше судске инстанце, држава бесповратно 
стекла право својине над тим земљиштем. 
То значи да је одлуком највише национал-
не судске инстанце држави признато да, 
без законитог акта експропријације, са-
мим чином заузимања нечијег земљишта, 
тј. успостављањем државине над њим, 
може стећи право својине (конструктив-
на еспропријација, на енглеском језику 
„constructive expropriation“). Такође је суд 
нашао да је и таквим поступањем дошло до 
повреде члана 1. Протокола број 1.

III 

Заштита правa код фактичке 
експропријације 

Да би оштећенo физичко или правно лице 
које је носилац права својине, уопште за-
штитило своја права, мора у судском по-
ступку доказати да је објекат који је орган 
власти изградио, изграђен на његовој ката-
старској парцели. Поред те основне чињени-
це, у поступку је потребно утврдити и у ком 
проценту је тај објекат заузео приватну пар-
целу, те да ли је орган власти тај локалитет 
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опремио комуналном инфраструктуром и 
да ли је такво комунално опремање утицало 
на вриједност парцеле. 

Одговоре на та питања суду пружа најчешће 
вјештак грађевинске струке, којег је потреб-
но консултовати и приликом утврђивања 
другог важног питања у поступку, а то је 
цијена парцеле у приватној својини која је 
фактички експроприсана.

Вjештак тај податак утврђује на бази 
оглашених цијена парцела за продају у 
истом или приближном реjону и евенту-
ално неких других критеријума. Такође је 
могуће и од Пореске управе тражити по-
датак о цијенама оствареним приликом 
купопрода је сусједних парцела, имајући 
у виду да је тај орган надлежан за напла-
ту пореза на пренос апсолутних права. 
Примјећено је да судови у конкуренцији 
више процијењених вредности, по прави-
лу досуђују ону највишу, јер се тиме најпо-
тпуније штити право оштећеног власника. 
Накнада власнику припада у сразмјери 
са процентом против правног одузимања 
његове парцеле.

Судска пракса се извјесно вријеме колебала 
да ли правну подлогу за одлучивање у овак-
вим случајевима треба да представљају пра-
вила о грађењу на туђем земљишту, или ос-
метању посједа односно државине или пак 
нешто треће. Правила о грађењу на туђем 
земљишту из Закона о основним својин-
ско – правним односима нису прихваће-
на, из разлога што не уважавају довољно 
специфичност проблематике која се огле-
да у томе да је претварање дијела приватне 
парцеле у јавну површину учињено у јав-
ном интересу, па је тешко замислити било 
какав други исход осим тога да изграђена 
површина за јавну употребу и оствари ову 
своју сврху. Слично је и са правилом о сме-
тању посједа односно државине, које, по-
ред наведеног, није примјењиво јер је овдје 
готово немогуће да узурпатор прекине са 
сметањем и стање доведе у првобитно. Као 
правно најједноставније и по оштећеног 
власника најповољније рјешење у пракси је 
прихваћено становиште да је код фактич-
ке експропријације повријеђено право на 

имовину грађанина, које је као и сви дру-
ги облици својине заштићено Уставом Ре-
публике Српске, односно Уставом Босне и 
Херцеговине и поменутом европском кон-
венцијом односно чланом 1. Протокола број 
1 уз ту конвенцију, која се на основу члана 
II. тачка 2. Устава Босне и Херцеговине ди-
ректно примјењује у Босни и Херцеговини 
и има предност над свим осталим закони-
ма. Тиме је зајамчено мирно уживање имо-
вине и других имовинских права стечених 
на основу закона, па се прописује да право 
својине може бити одузето или ограничено 
само у јавном интересу утврђеном на осно-
ву закона, а уз накнаду која не може бити 
нижа од тржишне.

 У вези са питањем застаре права на новчану 
накнаду због извршене фактичке експро-
пријације, на Панелу за уједначавање суд-
ске праксе из грађанске области, на којем 
су учествовали представници Суда Босне 
и Херцеговине, Врховног суда Федерације 
БиХ, Врховног суда Републике Српске и 
Апелационог суда Брчко дистрикта БиХ, 
одржаном у Сарајеву 30. јануара 2014. го-
дине у просторијама Високог судског и ту-
жилачког савјета Босне и Херцеговине (у 
даљем тексту: Панел), усаглашено је правно 
схватање да „Захтјев за новчану накна-
ду због извршене фактичке експро-
пријације не застарјева“.

 У образложењу тог правног схватања (које 
није сувишно пренијети у цјелости)  наве-
дено је да:

-Пoстоје случајеви изградње објеката од јав-
ног интереса или извођења других радова 
од јавног интереса, који имају за посљедицу 
потпуно или дјелимично одузимање права 
власништва физичких или правних лица на 
непокретностима, иако не постоји одлука о 
одузимању, односно одлука о утврђивању 
јавног интереса и рјешење о експроприја-
цији. Такве случајеве правна теорија и суд-
ска пракса подводи под појам фактичког 
депосједирања односно тзв. фактичке екс-
пропријације, које год појма формалне екс-
пропријације разликује, дакле, одсуство не-
ког од битних елемената законом утврђеног 
поступка експропријације.
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На тај начин се, свакако, од стране надлеж-
них органа угрожавају и вријеђају субјек-
тивна права власника непокретности. С тим 
у вези се у судској пракси као спорно поста-
вило питање кроз које институте грађанског 
материјалног права се има отклонити наве-
дена повреда субјективних права физичких 
или правних лица. Другачије речено, по-
ставља се питање да ли споро одређивању 
накнаде због фактичког депосједирања и 
потпуног или дјелимичног губитка права 
власништва усљед изградње објекта од јав-
ног интереса треба разријешити примјеном 
правила о накнади штете, примјеном пра-
вила о грађењу на туђем земљишту или, 
пак, предметну накнаду утврдити у складу 
са одредбама Закона о експропријацији. 

Ододговоранатопитањезависиирјешење-
питањакојесетичезастарјелостизахтјеваза-
предметнунакнаду.

Судска пракса судова бивше СФРЈ је била 
готово јединствена да се спорно правно пи-
тање има рјешавати кроз институт накнаде 
штете (чланови 154, 155, 185. и 189. Закона 
о облигационим односима -„Службени лист 
СФРЈ“ број 29/78, 39/85, 45/86, 57/89, који 
је преузет и у Републици Српској са измје-
нама и допунама  објављеним у „Службе-
ном гласнику Републике Српске“ број 17/93, 
3/96, 39/03 и74/04, у даљем тексту: ЗОО), 
тако да се и питање застаре захтјева за ис-
плату наведене накнаде има разматрати са 
становишта одредаба члана 376. ЗОО. Ова-
кав правни став, након дисолуције зајед-
ничке државе, донедавно су слиједили и су-
дови у Босни и Херцеговини, изражавајући 
мишљење да захтјев за предметну накнаду 
застарјева у трогодишњем субјективном од-
носно петогодишњем објективном року из 
члана 376. ЗОО.

Један дио судова у Босни и Херцеговини је 
приликом разрјешења спорног правног пи-
тања кренуо другим правцем, заузимајући 
правни став да изградња јавног пута без 
доношења одлуке о изузимању из посједа 
непокретности физичког лица представља 
фактичко депосједирање, које је основ за 
остваривање права на накнаду у складу са 
одредбама Закона о експропријацији и да 

право на ову накнаду не застарјева.

У судској пракси забиљежене су одлуке у 
којима се изражава правни став да се спор-
но правно питање има ријешити примје-
ном одредаба Закона о основним својин-
ско-правним односима („Службени лист 
СФРЈ“ број 67/80 и 36/90 и „Службени 
гласник Републике Српске“ број 38/03) које 
регулишу стицање права својине грађењем 
на туђем земљишту.

Имајући у виду наведену неуједначену суд-
ску праксу, на Панелу је једногласно заузет 
правни став да фактичка експропријација 
представља основ за остваривање права на 
накнаду у складу са одредбама Закона о ек-
спропријацији и да право на ову накнаду не 
застарјева.

Разлози за усвајање таквог правног става су 
резимирани на сљедећи начин:

Потпуно или дјелимично одузимање пра-
ва својине физичких или правних лица на 
непокретностима ради изградње објеката 
од јавног интереса мора бит и засновано 
на законито спроведеном поступку екс-
пропријације, тако да фактичко депосје-
дирање, без провођења поступка експро-
пријације, не може оправдати јавни инте-
рес. У случајевима када јавна власт врши 
или дозвољава изградњу објекта од јавног 
интереса на земљишту које није формално 
експроприсано угрожавају се и повређују 
субјективна права физичких иправних 
лица на непокретностима. Право својине 
је једно од основних Уставом БиХ заштиће-
них вриједности, а заштита тог права кон-
кретизована је и у члану 3. Закона о основ-
ним својинско-правним односима којим је 
прописано да свако физичко или правно 
лице има право на мирно уживање свог 
власништва и да се никоме не може одузети 
власништво осим у јавном интересу и под 
условима предвиђеним законом и општим 
принципима међународног права. Чланом 
6. истог закона је прописано да се право 
својине може одузети само у јавном интере-
су, у складу са Уставом на начин и под ус-
ловима одређеним законом, те да власник 
има право на пуну накнаду за ограничено 
или одузето право својине. Право на мирно 
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уживање имовине, као и забрану њеног оду-
зимања, изузев у јавном интересу и у складу 
са законом и начелима међународног пра-
ва, гарантује и Протокол број 1 уз Европску 
конвенцију, па се за остваривање зашти-
те тога права не примјењују правила о за-
старјелости потраживања из ЗОО.

Спор у којем је изградњом јавног пута или 
другог објекта од јавног интереса фактич-
ки депосједирана непокретност власника, 
не може се рјешавати примјеном одреда-
ба Закона о основним својинско-правним 
односима које регулишу стицање права 
власништва грађењем на туђем земљишту. 
То стога што се, у правилу, ради о грађењу 
објекта који је постао јавно добро у општој 
употреби, због чега савјесном власнику 
земљишта не би било могуће утврђивати 
права која предвиђају одредбе које регули-
шу стицање власништва грађењем на туђем 
земљишту.

Право својине је, дакле, најпотпунија власт 
на ствари, а обавеза је свих да се уздржавају 
од повреде права власништва других лица.

У случају фактичке експропријације фи-
зичка или правна лица су лишена права 
власништва, па је основ тужбеног захтјева, 
у ствари захтјев за поврат својине. Будући 
да поврат и успостава пријашњег стања није 
могућа због привођења намјени раније не-
покретности, тужиоцима припада право да 
траже накнаду за одузете непокретности. 
Имајући у виду да право захтијевати поврат 
својине не застарјева (члан 43. став 2. За-
кона о основним својинско-правним одно-
сима, који закон је престао важити у Репу-
блици Српској почетком примјене Закона о 
стварним правима - „Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 124/08, 58/09, 95/11, 
60/15 и 107/19, који се примјењује од 1. јану-
ара 2010. године) то ни захтјев за тражену 
накнаду ранијих власника не застарјева.

Стварни мотив, циљ и сврха фактичког 
депосједирања је остваривање јавног ин-
тереса, односно изградња објеката или из-
вођење других радова од јавног интереса, 
тако да и накнада ранијим власницима тре-
ба да буде одређена у складу са одредбама 
Закона о експропријацији. Стога се и на 

питање застарјелости имају примијенити 
одредбе тог закона.

С тим у вези је указано и на правни став Вр-
ховног суда (СР) Босне и Херцеговине, сен-
тенца број 48, објављен у Билтену тог суда 
број 1989/2, који гласи: 

„Захтјев за одређивање накнаде за под-
руштвљено грађевинско земљиште, као 
и захтјев за одређивање правичне накна-
де за експроприсане некретнине, не за-
старјева. Застарјева само захтјев за ис-
плату накнаде одређене поравнањем илио 
длуком суда“.

Осим наведеног става усвојеног на Пане-
лу, значајно је истаћи и правно схватање 
Грађанско-привредно-управног одјељења 
Апелационог суда Брчко Дистрикта Босне 
и Херцеговине, донесено на сједници одр-
жаној дана 14. марта 2014. године, везано за 
примјену одредбе члана 33. став 1. Закона 
о експропријацији непокретности у Брчко 
Дистрикту Босне и Херцеговине („Службе-
ни гласник Брчко Дистрикта Босне и Хер-
цеговине“ број 26/04, 19/07, 02/08, 19/10 и 
15/11), према којем схватању:

„Приликом одређивања тржишне вријед-
ности за експроприсану непокретност, 
за оцјену правног третмана експропри-
саног земљишта као претходног питања 
за одређивање накнаде, одлучна је чиње-
ница какав карактер је експроприсано 
земљиште имало у вријеме експроприја-
ције, односно да ли је одлуком надлежног 
органа експроприсано као грађевинско или 
као пољопривредно, а не за које потребе се 
то земљиште експроприше“.

Такође, није сувишно поменути да је у 
суштини на идентичан начин као у Ре-
публици Српској, експропријација регу-
лисана и у Републици Србији-Законом 
о експропријацији („Службени гласник 
Републике Србије“ број 53/95, „Службе-
ни лист СРЈ“ број 16/2001 – одлука СУСи 
„Службени гласник Републике Србије“ број 
20/2009, 55/2013 – одлука УСи 106/2016 – 
аутентично тумачење). Исто је прописано 
да се након спроведеног законом утврђе-
ног поступка експропријације ,доноси ре-
шење о експропријацији, па када решење 
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о експропријацији постане правноснажно, 
надлежна општинска управа је дужна да од-
мах, без одлагања закаже и одржи расправу 
за споразумно одређивање накнаде за ек-
спроприсану непокретност. Уколико се не 
закључи споразум о висини накнаде за ек-
спроприсану непокретност, овисини накна-
де одлучује суд у ванпарничном поступку.

При томе се вриједност објекта који се даје 
у својину или сусвојину на име накнаде и 
вриједност експроприсаног објекта, у слу-
чају заснивања права својине или сусвојине, 
одређује према тржишној цијени тих обје-
ката у моменту заснивања права својине, 
односно сусвојине. Висина накнаде у новцу 
за експроприсане непокретности одређује 
се по тржишној цијени, према околности-
ма у моменту закључења споразума о виси-
ни накнаде, а ако споразум није постигнут, 
према околностима у моменту доношења 
првостепене одлуке о накнади.

Пракса судова у Републици Србији у суд-
ским споровима поводом експропријације 
непокретности у случајевима када није било 
донијето рјешење о експропријацији, се за-
снивала на примјени релевантних одредаба 
Закона о експропријацији. Оваква пракса 
је прекинута када је Народна скупштина 
Републике Србије донијела аутентично ту-
мачење одредаба члана 1, члана 5. став 1. и 
члана 53. ст. 1. и 2. Закона о експроприја-
цији („Службени гласник Републике Ср-
бије“ број 53/95, 23/01 – СУС, 20/09 и 55/13 
– УС објављено у„ Службеном гласнику Ре-
публике Србије“ од 28. децембра 2016. го-
дине) и онемогућила примјену тог закона у 
ситуацијама када је дошло до ограничења 
уживања права својине у јавном интересу и 
на основу закона, а да није донето решење 
надлежног органа о експропријацији.

Након доношења тумачења наведеног зако-
на, одлуке судова се заснивају на изворима 
међународног права, као што је Европска 
конвенција, а и на домаћим изворима као 
што је Устав Републике Србије који јамчи 
мирно уживање својине и других имовин-
ских права стечених на основу закона и да 
право својине може бити одузето или огра-
ничено само у јавном интересу утврђеном 

на основу закона, уз накнаду која не може 
бити нижа од тржишне.

Уочено је да је најчешћи примјер у пракси, 
када приватно земљиште планским актом 
јединице локалне самоуправе буде одређе-
но за улицу и када се то фактички и спрове-
де. Од тог момента по сили закона приватно 
земљиште постаје средство у јавној својини 
јединице локалне самоуправе. Због тога је-
диница локалне самоуправе има обавезу 
да земљиште које је постало средство јавне 
својине експроприше ранијем власнику од-
носно да га изузме из поседа ранијег влас-
ника и да за то плати одговарајућу накнаду. 
У ситуацији када је земљиште, приведено 
намјени у складу са планским актом и по 
сили закона постало јавна својина, власник 
земљишта не би требало да трпи штетне 
посљедице што надлежни орган није спро-
вео управни поступак и донио рјешење о 
изузимању земљишта из посједа које би 
било основ за исплату накнаде за изузето 
земљиште. 

У вези са тим је констатовано да из прак-
се примјене Протокола број 1 уз Европску 
конвенцију, чији је Република Србија по-
тписник (као и Босна и Херцеговина, а са-
мим тим и Република Српска), Европски 
суд у великом броју одлука изражава став 
да се код експропријације мора постићи 
равнотежа између захтјева општег интереса 
и права појединца на мирно уживање свог 
власништва, при чему одсуство накнаде за 
експрописану имовину у износу који није у 
складу са вриједношћу непокретности ре-
довно представља несразмјерно мијешање 
државе. Такође, ако се појединцу за одузе-
ту непокретност не плати никаква накна-
да, повреда права на уживање имовине је 
још драстичнија, у ком случају Европски 
суд употребљава термин „фактичка екс-
пропријација“ сматрајући да повреда права 
на мирно уживање имовине постоји све до 
оног момента када дође до успостављања 
равнотеже интереса, а то ће бити тек када се 
власник адекватно обештети.

Такав став потврђују и бројне новије одлуке 
судова у Републици Србији и то: Врховног 
касационог суда, Рев 2083/2017 13.6.2018. 
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година, Рев 7/2017 20.04.2017. година, Апе-
лационог суда Гж.2084/17 од 2408.2017. 
године и Уставног суда Уж–472/2014 од 
25.2.2016. године.

Сљедствено томе, може се констатовати 
да је таква пракса примјењива, а и да се 
примјењује и у Републици Српској, што 
произилази из одлука судова у Републици 
Српској, а и Уставног суда Босне и Херцего-
вине, што се и види из одлука које су у при-
логу овог реферата.

IV

ЗAKЉУЧАК

У случају када је дошло до експропријације, 
односно ограничења уживања права своји-
не у општем, јавном интересу и на основу 
закона, а да није донесено рјешење надлеж-
ног органа о експропријацији, ради се о ин-
ституту „фактичке експропријације“, који 
термин је установљен праксом Европског 
суда (за људска права) приликом рјешавања 
бројних предмета у таквим ситуацијама.

Стога одлуке домаћих судова треба да се за-
снивају на изворима међународног права, 
као што је Европска конвенција (о зашти-
ти људских права и основних слобода), а и 
домаћим изворима као што је Устав Репу-
блике Српске односно Устав Босне и Херце-
говине, који јамче мирно уживање својине 
и других имовинских права стечених на ос-
нову закона, при чему право својине може 
бити одузето или ограничено само у јавном 
интересу утврђеном на основу закона, а уз 
правичну накнаду која у смислу Закона о 
експропријацији не може бити нижа од 
тржишне.

При томе, захтјев за новчану накнаду због 
извршене фактичке експропријације не 
застарјева.

Коришћени извори:

• Коментар Закона о експропријацији 
Републике Српске, Благоје Весковић, 
2007. године,

• „Усаглашено правно схватање судова у 
БиХ са поменутог панела, објављено пу-
тем Одјељења за судску документацију 
и едукацију Високог судског и тужилач-
ког савјета Босне и Херцеговине, 2014. 
године,

• Дoкторска дисертација Душанке Комне-
нић „Право на мирно уживање имови-
не“, Правни факултет у Београду, 2017. 
године

• Пракса Европског суда за људска права, 

• Пракса Уставног суда Босне и 
Херцеговине,

• Пракса Апелационог суда Брчко дис-
трикта Босне и Херцегоцине,

• Пракса Врховног суда Републике Српске 
и окружних судова у Републици Српској.

Бања Лука, 30.3.2021. године     

Прилог: Судска пракса
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БИШЧЕВИЋ  СЕНАД, адвокат из Санског Моста

Улога и значај излагања на јавни 
увид података о некретнинама и 
утврђивање права на некретнинама 
у функцији успоставе земљишних 
књига у општини Сански Мост

САЖЕТАК

Законом о премјеру и катастру некретнина прописана је успостава јединствене еви-
денције некретнина и стварних права на некретнинама у смислу обједињавања тех-
ничких и имовинско правних података о непокретностима у једну евиденцију и у 
надлежности једне институције  у Босни и Херцеговини. Послови успоставе једин-
ствене евиденције некретнина везано за планирање и организовање били су повје-
рени  Републичкој управи за геодетске и имовинско правне послове. Ова управа 
вршила је управљање као и надзор на извршењу наведених радова, док су послови 
одржавања премјера и катастра некретнина стављени у надлежност опћина односно 
опћинске управе за геодетске и имовинско правне послове.

Аутор овог рада, а након што изнесе краће податке о хисторији јавних евиденција 
на некретнинама у Босни и Херцеговини  бави се организацијом, надлежношћу  и  
начином рада опчинских комисија које су радиле на излагању јавних података о не-
кретнинама и утврђивању права чији рад је прекинуо рат у БиХ, те предложеним 
новим законским рјешењима из ове области.

Након рата а  придржавајући се овог модела јединствене евиденције  на некретни-
нама  комисије за излагање података на некретнинама наставиле су са радом, све са 
циљем да се овај модел још више афирмише и да коначно уђе у употребу.

Но, међутим, наметањем Закона о земљишним књигама од стране високог представ-
ника за Босну и Херцеговину 2003. годне овај процес је поново прекинут што је до-
вело до дисконтинуитета у овој области покушајем да се ревитализује застарјела и 
неажурна земљишнокњижна евиденција а резултат свега тога је био додатна заком-
плицираност ситуације у овој области.

Наиме, тим законом поново је успостављен концепт двојне евиденције некретнина  
(катастар који је утврђивао и водио евиденцију корисника непокретности и земљиш-
на књига  у којој је вођена евденција власника на непокретностима).

У складу са овако донесеним законом о земљишним књигама опћински судови су 
преузели од Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове успо-
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УВОД

Скоро истовремено са окупацијом Босне и 
Херцеговине у периоду од 1880-1884. го-
дине Аустроугарска је приступила успо-
стављању  грунтовнице и катастра. Након 
доношења одговарајућих прописа Аустро-
угарска је прво приступила општем ката-
старском премјеру земљишта и након тога 
успостављању земљишних књига. 

Треба истаћи да је извршени премјер 
земљишта, који је представљао подлогу за 
оснивање земљишне књиге, носио технич-
ко, политичко и економско обиљежје, вре-
мена у којем је вршен. 

На основу овог  премјера израђени су ка-
тастарски планови  у размјери 1:6250 ( са 
изузетком  насељених мјеста гдје су плано-
ви израђени  у размјери 1:3125,1: 1562,5 и 
1:781,25) и катастарски операт. 

 Овај премјер је вршен графичким методом 
(геодетски сто), а јединице су биле метар-
ске. Значи планови су израђивани у разли-
читим размјерама, зависно од подручја које 
се у њима приказује тако да су градови и гу-
сто насељена мјеста престављена у крупним 
размјерама.

Увођењем аустријско њемачког типа 
земљишних књига на подручју наше земље 
напуштен је таписки систем из тзв. Рама-
занског закона.

На овим просторима тек ће Краљевина Ју-
гославија и то 1930. године под утицајем 
њемачког права донијети Закон о земљиш-
ним књигама, а 1931. године и Правилник о 
вођењу земљишних књига.

Тако је систем евиденције некретни-
на и стварних права на некретнинама од 
бивше Краљевине Југославије преузела 

стављену власничку евиденцију познату под називом катастар некретнина. За раз-
лику од преузетих податка треба истаћи да од стране суда нису преузети, иако су 
рокови давно истекли, пописни листови за зграде и посебне дијелове зграда заједно 
са тлоцртом зграда, из којих су видљиви подаци о подјели зграде као и положаји ве-
личина дијелова зграде, укључујући и поједине просторије на стану, а које су рађене 
у складу са одредбом члана 27. и 28. Правилника о излагању на јавни увид података 
премјера и катастарског класирања земљишта и одређивања уписа на некретнина-
ма, иако су рокови за преузимање давно истекли, наводно из разлога непостојања 
одговарајучих капацитета у судовима за преузмање и вођење поменутих књига. 

Протекло је већ 13 година од доношења закона о земљишним књигама а преко  30 
година од почетка рада на овој области а квалитетних помака у погледу стварања 
ажурне и поуздане евиденције са установљеним правима на некретнинама у Сан-
ском Мосту нема..

 Како се примјена оваквих законских рјешења у  у области евиденције, чији је циљ 
био да се она уреди на ваљан и грађанима прихватљив начин у пракси и код других 
опћина показао немогућим, приступило се још једној реформи у овој области у смис-
лу поновног увођења јединствене евиденције о непокретностима. 

У међувремену 23. децембра 2015. год. донесен је Нацрт закона о премјеру и реги-
страцији некретнина, који у члану 218, став 1 предвиђа да престаје да важи Закон о 
земљишним књигама у Федерацији Босне и Херцеговине, укључујући и одредбе о 
стварној и мјесној надлежности судова за вођење земљишних књига члан11. и 12. тог 
закона, чиме се поновно напушта судски концепт земљишних књига.

Кључне ријечи: Јединствена евиденција некретнина ,земљишна књига, комисија 
за излагање података о некретнинама и утврђивање права на некретнинама,закон о 
земљишним књигама
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Социјалистичка Југославија, па су ранији 
прописи у социјалистичкој Југославији 
примјењивани као правна правила бившег 
основног грађанског законика, а на основу 
члана 

4. Закона о неважности правних прописа 
донесених прије 6. априла 1941. године и за 
вријеме непријатељске окупације.

Према истраживањима. а након Другог 
свјетског рата у БиХ од укупно 77 бивших 
административних срезова у БиХ, катастар-
ски планови и операти су потпуно или дјели-
мично уништени у 24 административна сре-
за. Није боље прошла ни земљишна књига. 
У току Другог свјетског рата у Босни и Херце-
говини земљишне књиге су потпуно униште-
не у 19 постојећих општина, између осталог 
и у Санском Мосту, дјелимично су уништене 
25 општина док су у четири општине сачува-
не земљишне књиге али без планова. 

Посебно треба истаћи да и одржавање на-
слијеђеног катастра земљишта након Дру-
гог свјетског рата није вршено у периоду од 
1945. године све до 1948. године.

Тек те године услиједиће ревизија ката-
стра и у БиХ, између осталих и у општини 
Сански Мост, гдје је дошло до формирања 
старог катастра који је био на снази до 1959. 
године.

 Важно је истачи да су саставни  дијелови 
тог катастарског операта из 1948. године 
били земљишни пописни листови у који-
ма су уписивани подаци о називу среза, 
називу катастарске општине, броју тог ли-
ста, именима и презименима посједника и 
мјесту становања, броју посједовног листа 
из ранијег аустроугарског катастра, пода-
ци о парцелама, назив парцела, површи-
на парцела, култура класа парцеле као и 
примједбе.

Лица која су раније била уписана као узур-
панти у аустругарском катастру поново су 
и у ревидираном катастру уписивана као 
посједници.

Овај катастар био је на снази све до 1959. 
године за подручје града Сански Мост, 

односно 1960. за рурални дио Санског Мо-
ста. Након тога за општину Сански Мост 
у периоду од 1954. године до 1959. године 
спроведено је снимање нумеричком мето-
дом и тако успостављен катастар ступио је 
на снагу 1959. године. 

У периоду од 1959. године па до 1968. го-
дине извршена је реамбулација односно 
одржавање премјера по захтјеву грађана, 
правних лица и органа власти, с обзиром на 
то да кориштеним мјерама редовног одр-
жавања нису могле бити евидентиране све 
тренутне промјене

Тамо гдје нису биле уништене земљишне 
књиге, а ни катастарски планови и операт 
прије а и након Другог свјетског рата на те-
риторији Босне и Херцеговине упоредо су 
постојале двије евиденције о некретнинама: 
и то катастар земљишта, који је јавна књига 
у којој се води евиденција  о положају, ве-
личини, култури, бонитету и корисници-
ма земљишта. Дакле, катастар земљишта 
нема карактер власничке евиденције. На 
подручју општине Сански Мост до успо-
стављања земљишних књига катастар 
земљишта постојао је као једина евиден-
ција. Катастар земљишта води управни ор-
ган. Извод из катастра земљишта, као доказ 
о подацима уписаним у катастар земљишта 
је посједовни лист.

Земљишне књиге су јавне књиге у које се 
уписују непокретне ствари (земљишта и 
зграде) и права које се односе на непокрет-
ности. Земљишно књижна права се стичу, 
преносе, ограничавају и престају уписом у 
земљишну књигу.

Земљишна књига је власничка евиденција 
која се у погледу података о земљишту и 
непокретностима на земљишту ослања на 
катастар земљишта. Катастар земљишта је 
основ за формирање земљишне књиге. 

Дакле, тамо гдје постоји земљишна књига, 
постоји и катастар земљишта, али подат-
ке о правима на непокретностима издаје 
земљишна књига.

Извод из земљишне књиге која представља 
јавну исправу и доказ о правима уписаним у 
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земљишну књигу је власнички лист.

Земљишне књиге воде судови—земљишно 
књижна одјељења.

Због тога се каже да катастар земљишта има 
значај фактичке евиденције, а земљиш-
на књига значај правне евиденције о 
непокретностима.

Током раздобља социјализма земљишне 
књиге су намјерно запостављане из идео-
лошких разлога  (укидање приватног влас-
ништва), док су катастарске евиденције ре-
лативно добро одржаване, јер су служиле за 
одређивање пореза на катастарски приход. 
Била је честа појава да су се нови премје-
ри спроводили за поједине катастарске 
општине, да је катастарски операт стављен 
у службену употребу а да никад није извр-
шена обнова

земљишних књига. То је довело до додатног 
несклада у земљишним евиденцијама, тако 
да данас  за многа подручја Босне и Херце-
говине (посебно већа градска подручја) 

постоји двострука нумерација парцела као 
катастарске к.ч и земљишно-књижне че-
стице з.к. протеком времена, те даљим одр-
жавањем и ажурирањем катастарског опе-
рата, разлике између земљишних евиден-
ција још су се више повећавале. 

Због овако настале ситуације општи закљу-
чак је био да начело правне сигурности зах-
тијева да се већ стечена права могу преније-
ти, ограничити или укинути само на пропи-
сан начин,  па је из истих разлога почела да 
се постепено рађа идеја о томе да ове двије 
евиденције треба објединити у јединствену 
евиденцију која би обухватала и податке о 
непокретностима и податке о праву на не-
покретности за чије би вођење био надле-
жан један орган управе.

Услиједиће 1984. година доношењем Закона 
о премјеру и катастру некретнина, након чега 
ће отпочети радови на изради премјера која 
евиденција ће добити назив катастар некрет-
нина и обухватала је сљедеће фазе и то:

 

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД 
ПОДАТАКА О НЕКРЕТНИНАМА

Закон о премјеру и катастру предвиђао је 
успоставу јединствене евиденције о некрет-
нинама на начин да се евиденција о некрет-
нинама води на једном мјесту, у оквиру јед-
ног органа, чиме је у стварности требало да 
дође до обједињавања институције катастра 
и земљишне књиге.

Посебно је битно истаћи да је закон 
предвиђао да тако успостављен катастар 
некретнина садржи значајне податке о 
зградама, као што су година изградње, број 
спратова, намјена кориштења, број и врсту 
просторија те друге податке. 

Прије почетка радова на успостављању ка-
тастра некретнина тада скупштина општи-
не Сански Мост образовала је општински 
орган за одржавање премјера и катастра 
некретнина као самостални орган. Једин-
ствени назив овог органа је био Општин-
ска управа за геодетске послове и катастар 
некретнина.

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ ЗА 
ИЗЛАГАЊЕ ПОДАТАКАО 
НЕКРЕТНИНАМА

Након спроведеног катастарског премјера, 
чије трајање је било одређено уговором са 
Републичким геодетским заводом услије-
дила је својеврсна верификација изврше-
них радова.

Због многих разлога (екипираност општин-
ских комисија које су радиле на излагању, 
опремљеност, организованост, количина 
података) ова процедура је трајала далеко 
дуже од катастарског премјера, а често у не-
доглед као у општини Сански Мост.

Сам поступак припреме излагања отпочео 
ја на начин што је Скупштина општине 
Сански Мост формирала комисије које су се 
састојале од три члана. Предсједник коми-
сије бирао се из реда дипломираних прав-
ника, један члан је био геодетске струке, 
док је трећи члан представљао мјесну зајед-
ницу гдје се вршило излагање. О почетку  
излагања, мјесто и вријеме рада комисије 
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објављивано је путем огласа на уобичаје-
ним мјестима за оглашавање на мјесном 
подручју. Од општинске службе за имовин-
ско правне и геодетско катастарске послове 
преузети су земљишне књиге, односно ста-
ри катастарски операт за општину Сански 
Мост, укључујучи податке о зградама, као и 
сва правоваљана документација која је мог-
ла да представља правни основ код утврђи-
вања права на некретнинама.

Приликом преузимања података посебно 
је вођено рачуна о тзв. друштвеној, сада др-
жавној, имовини, из којих разлога је у БиХ 
у току трајања излагања а са циљем припре-
ма за будућу реституцију допуњен Закон о 
промету непокретности. Допуњен је одред-
бама које су забрањивале промет одређе-
ним непокретностима у друштвеном влас-
ништву. Основни мотив законске измјене је 
био заштита од отуђења некретнине које су 
у државно односно друштвено власништво 
прешле на основу одређених закона којим 
је спровођена нациоонализација или одуз-
мање приватног власништва, а које су тре-
бале бити предмет реституције. Тако је за-
брањено отуђење, пренос или замјена пољо-
привредног земљишта, шумског земљишта 
зграда, станова и пословних просторија, 
ако су у друштвену својину прибављени на 
основу савезног и републичког закона о 
аграрној реформи и колонизацији, Зако-
на о пољопривредном земљишном фонду 
друштвене својине и додјељивању земље 
пољопривредним организацијама, Закон о 
поступању са имовином коју су сопственици 
морали напустити у току окупације и имо-
вином која им је одузета од стране окупато-
ра и његових помагача, Закон о национали-
зацији приватних привредних предузећа, 
Закон о национализацији најамних зграда 
и градског грађевинског земљишта итд.

Одредбе о забрани располагања односе се 
и на некретнине које су у друштвену своји-
ну прешле одлуком државног органа, без 
правне основе и накнаде. Цитиране закон-
ске одредбе нису изричито биле стављене 
ван снаге, што значи да су важиле у току 
трајања излагања на јавни увид података о 
некретнинама, а  цијенећи да су унесене у 

завршне одредбе донесеног закона о ствар-
ним правима оне важе и данас. Имајући 
у виду да се радило о државној односно 
друштвеној имовини,  комисија је преузе-
ла сва рјешења о тада тзв. друштвеној имо-
вини насталој на основу наведених закона. 
Осим предузетих рјешења о имовини на-
сталој на тзв. револуционарним законима 
комисија је од радне организације која је 
извршила премјер преузела и пописне ли-
стове, катастарске планове, скице детаља те 
остали елаборат премјера који је садржавао 
податке а који су могли да послуже коми-
сији код утврђивања стварног стања ствари 
на некретнинама.

У циљу економичнијег и ефикаснијег ут-
врђивања права на некретнинама комисија 
је прибавила и одлуке судова а које нису 
спроведене као што је преузела и одлуке од 
органа управе у којима је одлучивано о пра-
вима на некретнинама, укључујући све дру-
ге доказе и исправе које могу послужити за 
упис права на некретнинама.

ПОСТУПАК ИЗЛАГАЊА ПОДАТАКА 
О НЕКРЕТНИНАМА

Комисије које су радиле у поступку изла-
гања односно утврђивања права на некрет-
нинама биле су под сталним притиском, 
прије свега тадашње републичке управе 
за геодетске послове, која је инсистирала 
да се што прије оконча поступак излагања 
како би се приступило изради катастра 
некретнина.

То је био један од битних фактора, а што ће 
се показати у даљем поступку који ће проуз-
роковати низ проблема са којима се већина 
грађана и сада сусреће.

Наиме, у општини Сански Мост била је спец-
ифична ситуација у односу на друге општи-
не,   јер није постојала земљишна књига, која 
је уништена у току Другог свјетског рата.  

Вјероватно је то и био разлог што већина 
власника није имала навику нити су имали 
осјећај дужности да пријављују купопро-
даје некретнина, диобе, поклоне и замје-
не. То је био основни разлог да су остале 
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непроведене многе ванкњижне купопро-
даје, диобе, поклони, замјене. Уколико су 
и биле спроведене оставинске одлуке суда 
оне су биле спроведене у идеалним дијело-
вима, а не према некретнинама које су на-
сљедници стварно уживали.

Посебно треба апострофирати чињеницу 
да се те купопродаје нису могле спровести 
јер је власник у земљишној књизи однос-
но код нас у катастру у посједовном листу 
било друго лице или редовно више лица 
сувласника, иако је продавалац био стварни 
власник.

Поставља се као отворено питање зашто се 
олако прелази и заобилази чињеница да су 
у општини Сански Мост многа земљишта 
била уписана као беглуци и кметска се-
лишта. Ако томе додамо велики број узур-
пација државног земљишта, онда имамо 
стварну слику неслагања између земљиш-
нокњижног стања и стварног односно фак-
тичког стања које постоји на терену.

Једноставно, сада та лица нису уписана 
ни у земљишним књигама нити су уписа-
на као посједници у катастарско књижним 
улошцима. 

У циљу обезбјеђивања учешћа странака у 
поступку излагања била је прописана оба-
веза комисије за излагање података (члан 
72)  да се  сваком лицу достави писмени 
позив са пописним листом о некретнина-
ма,  најмање 8 дана прије излагања, уз упо-
зорење да странка треба да донесе на увид 
све исправе које могу да послуже као доказ 
о постојању права на некретнинама. Истим 
законом било је предвиђено за лица која 
су уредно позвана, ради учешћа у поступку 
излагања, а која се на позив нису одазва-
ла нити су свој долазак оправдали, да им 
се закључком од стране комисије постави 
привремени заступник.

Увидом у збирку исправа земљишно књиж-
ног уреда у Санском Мосту уочљиво је да у 
већини предмета, гдје је комисија постави-
ла привременог заступника, апсулутно не 
постоји уредна доставница из које би се мог-
ло утврдити да је странка којој је постављен 
привремени заступник уопште и позивана.

Да апсурд буде још већи, а што пракса по-
тврђује, у јако великом броју случајева  ко-
мисија за излагање података о некретнина-
ма је закључком као привремене заступни-
ке углавном постављала лица која су била 
у сродству са странкама које су наводно 
заступали, а чији су имовинско правни ин-
тереси били у супротности са имовинским 
правима странке коју је требало да штите.  

Поступак излагања је вршен на начин да 
је за сваку странку предмет евидентиран у 
дневнику уписа (ДН), а потом су позваним 
странкама саопштавани подаци о некрет-
нинама који су евидентирани у предметном 
пописном листу.

Пописни лист радио се посебно за земљиште 
(КН, бр.1) и посебно за објекте (КН. Бр.2) па 
се и излагање вршило тако да се прво са-
опште подаци о садржају у пописном листу 
за земљиште, а затим излажу некретнине 
који су евидентиране у пописном листу за 
објекте.

Податке о земљишту комисија је утврђива-
ла на основу планова како би се присутној 
странци предочио положај парцеле, те када 
би се на описани начин утврдили подаци за 
предметну парцелу у пописном листу упи-
сивани су називи парцеле.

Подаци о зградама који су уписивани 
провјеравани су и утврђивани на основу 
постојеће документације о зградама, с тим 
што се за објекте који су изграђени са дозво-
лом као и рјешење о дозволи или градњи 
прилагани у спис предмета.

УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА 
НЕКРЕТНИНАМА САДРЖАНИМ 
У ПОПИСНОМ ЛИСТУ

Под утврђивањем права на некретнинама 
у поступку успоставе катастра некретнина 
подразумијева се одређивање уписа само 
неспорних права.

Сам поступак утврђивања права на некрет-
нинама врши се на основу стања уписаног 
права у земљишној књизи тамо гдје су по-
стојале, и то само ако се утврди да тај упис 
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одговара стварном стању, затим на основу 
правоснажних одлука надлежних орга-
на, закључених уговора и других испра-
ва које су основ за упис права у катастар 
некретнина.

Најчешће сам упис права на некретнинама 
одређиван је на основу спровођења доказа 
саслушањем свједока, гдје се цијенило по-
сљедње стања посједа, изјаве странака и др.

Списи на којем се темељи рјешење комисије 
о упису неког права у катастар некретнина 
прилагани су уз остале списе предмета који 
су похрањивани у збирци исправа. У поступ-
ку излагања података о некретнинама када 
је комисија наилазила на неријешене слу-
чајеве узурпације, иако се у већини случаје-
ва тачно знала површина и облик тих пар-
целе, што је између осталог било евиденти-
рано и у посједовном листу сва та лица су 
супротно стварном фактичком и правном 
стању уписивана у дијелу са општином за-
висно од површине коју су уживали.

Ако би се у поступку излагања односно ут-
врђивања права на некретнинама устано-
вило да је спорно право својине или друга 
стварна права на некретнинама комисија је 
странке са мање вјероватним правом упући-
вала да у смислу члана 78. Закона о премје-
ру и катастру некретнина, рачунајући од 
дана излагања код надлежног суда, могу у 
року од 30 дана да покрену спор и да коми-
сији у даљем року од осам дана поднесу до-
каз о томе.

Уколико странке у остављеном року нису 
доставиле доказ да је код општинског суда 
покренут спор ради брисања, забиљежба у 
пописном листу, вршен је упис права оног 
лица  чије је право вјероватније.

У току  излагања односно утврђивања права 
на некретнинама пред општинским судом 
у Санском Мосту странке са мање вјероват-
ним правом, поступајући по упутствима ко-
мисије у предвиђеном року од 30 дана под-
нијеле су на десетине хиљада власничких 
тужби. 

О поднесеним тужбама странке су благо-
времено достављале и доказ комисији на 

основу чега су уписиване и забиљежбе у по-
писном листу о постојању спора.

Како је током рата у БиХ Општински суд у 
Санском Мосту био под ингеренцијом Ре-
публике Српске сви парнични поступци 
по поднесеним тужбама Суд је рјешењем 
обуставио због наводног недостатка тачне 
адресе тужиоца.

Идентично је поступљено након осло-
бођења Санског Моста са тужбама које су 
поднијели грађани српске националности. 

У контексту наведеног треба имати у виду 
и чињеницу да већина лица која су била 
ванкњижни власници и чија су права на 
некретнинама у форми примједби била већ 
евидентирала у пописном листу, та своја 
права нису могла да остваре. У временском 
размаку од поступка излагања и утврђивања 
права на некретнинама до ступања на сна-
гу катастра некретнина већина од тих лица 
су умрла, нека су расељена широм свијета, 
па чак ако би се нека од тих лица или неко 
од њихових насљедника чак и одлучио на 
подношење власничке тужбе то би само по 
себи изискивало вођење дугих оставинских 
расправа, повезивање насљедника који су 
расељени широм свијета, проглашавање 
несталих лица за умрлим, ангажовање ад-
воката, што само по себи чини једну немо-
гућу правну ситуацију.

Са преузимањем катастарских општина, 
а што ће услиједити накнадно од стране 
земљишнокњижног суда у Санском Мосту 
потврдиће се да се као посљедица лошег 
рада појединих комисија које су радиле на 
излагању података о некретнинама да се 
перманентно повећавао све већи број не-
задовољних грађана самим стањем уписа у 
земљишну књигу. 

ЗАПИСНИК О ТОКУ ИЗЛАГАЊА

У поступку излагања података о некрет-
нинама комисија је састављала записник 
у коме је требало да буду унесени подаци 
о ток цијелог поступка и који је требало 
да буде потписиван како од свих чланова 
комисије тако и од  странака као и других 
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учесника у поступку, укључујући и свједоке.

Иако Закон о премјеру и катастру некретни-
на није одредио који су то саставни дијелови 
записника, он је требало да буде састављен 
онако како то налажу одредбе ЗУП-а. У за-
писнику је требало да буду наведене све оне 
исправе које су у било коју сврху кориште-
не на усменој расправи, изјаве странака о о 
сагласности на податке уписане у пописном 
листу, о начину стицања права на предмет-
ним некретнинама, начин утврђивања пра-
ва од стране комисије, изјаве свједока итд.

Примједбе дате на записник а ради којих 
није било потребе вршити увиђај на лицу 
мјеста требало је одмах да буду узете како 
би се уз присуство странака могла вршити 
исправка и допуна података који недостају 
у пописном листу. На тај начин све промје-
не које су садржане у пописном листу треба-
ло је спровести и на копији пописног листа 
који је уручиван странкама. Посебно је била 
обавеза комисије да након закључивања 
расправе саслушаним странкама као и оста-
лим лицима која су учестовала у поступку 
записник прочита са напоменом да тамо 
гдје у току поступка није ријешена примјед-
ба странке да ће се копија пописног листа 
доставити тек онда када комисија поступи 
по рјешавању примједбе странке, односно 
када се спроведу промјене на плану и оста-
лим дјеловима елабората премјера.

Уочене грешке код сачињавања 
записника о излагању

У записницима који су састављани на под-
ручју општине Сански Мост уочљиво је да 
већина чланова комисија која су учествова-
ла у поступку излагање података о некрет-
нинама нису уопште познавали еволуцију 
власничко правних односа, а без тога  није 
било ни могуће протумачити одређена до-
кумента којем је странка приликом изла-
гања података темељила неко своје право 
на некретнинама. Сами садржаји записни-
ка у већини случајева су контрадикторни, 
конфузни и састављени су на већ унапријед 
одштампаним и припремљеним обрасцима 
са свега неколико реченица.

Зависно о саставу комисије с обзиром на 
то да општина Сански Мост није имала 
земљишне књиге постојала су и различита 
схватања шта се сматра власништвом а шта 
посједом и  по основу којих критеријума се 
то утврђује, потом није се правила разли-
ка у појмовима шта је сувласништво а шта 
сусвојина. Из записника је видљиво да су 
неки као критеријум приликом одређивања 
шта је власништво узимали оставинска 
рјешења правних предника странака, фо-
токопије уговора о купопродаји без овјере 
у којима није било наведено ни о којим се 
катарским честицама ради, којекаква увје-
рења, посједовно стање итд.

Највећу сумњу у цјелокупни ток поступ-
ка излагања података о некретнинама а 
посебно допунско излагање темељи се на 
чињеници што је комплет поступак у око 
40% случајева у свим катастарским општи-
нама на подручју општине Сански Мост 
одржан без присутности странке чије је 
право на некретнинама утврђивано. Наи-
ме, у већини списа у којима сам извршио 
увид уочено је да странкама позив од стра-
не комисије  никад није ни уручен, с тим 
што су опет и ријетки случајеви гдје би 
се из доставнице у спису могло утврдити 
да достава позива странци није уредна. У 
таквим случајевима у правилу на основу 
закључка од стране комисије као привре-
мене заступнике постављана су лица која 
је требало да штите интересе странке коју 
заступају. Но, међутим, анализом већи-
не збирки исправа да се утврдити да су ти 
привремени заступници углавном била 
лица која имају супротне интересе од 
странке чија је она права требало да шти-
те, из чега само по себи слиједи да та лица 
чија права на некретнинама су утврђива-
на нису правилно заступана слиједом чега 
нису имала ни фер поступак.

Као илустрацију конфузних, контрадиктор-
них и неразумљивих рјешења која произи-
лазе из записника комисије за излагање и 
утврђивања права на некретнинама послу-
жићемо се једним примјером.

Из записника о излагању и утврђивању пра-
ва на некретнинама Број-06/024-951-510/86 
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од 21. јануара 2013. године произилази да је 
комисија утврдила да на некретнинама по-
ближе наведеним у том записнику постоји 
сувласништво више лица.

Из приложене збирке исправа може се ут-
врдити да је један од од тих сувласника 
прије састављања записника комисије на 
основу ДН судске одлуке био уписан у по-
сједовном листу ПЛ-0803 К.О Кијево и то 
на некретнинама које су биле означене као 
КЧ-900/11, КЧ-900/12 са дијелом 1/1.

На основу такве евиденције, гдје је као прав-
ни основ за упис била судска одлука, то лице 
је као инвеститор на тим некретнинама из-
дејствовало грађевинску дозволу чијем из-
давању је претходила локацијска дозвола, 
претварање пољопривредног у грађевин-
ско земљиште, плаћање комуналија да би 
потом на основу уредне документације и 
плаћених комуналија изградио и викенди-
цу, на основу чега је коначно надлежни ор-
ган управе извршио и технички пријем тог 
објекта. Након извјесног времена не само то 
лице него и остала који се наводе у том за-
писнику и који су били уписани са дијелом 
1/1 на својим некретнинама били су изне-
нађени са потпуно новим стањем у катастру 
некретнина. Наиме, он је према издатом 
катастарско књижном улошку ККУ  Број 78 
умјесто у К.О Кљевци сада од стране ката-
старског уреда општине Сански Мост упи-
сан у КО Сански Мост и то умјесто са дије-
лом 1/1 сада са удјелом од 650/320.

Увидом у збирку исправа која је наводно 
била правни основ на темељу које је издат 
катастарско књижни уложак ККУ број 78 да 
се то лице упише умјесто са дјелом 1/1 сада у 
сувласништву произилази слиједеће.

Из записника комисије која је радила на 
излагању података о некретнинама прои-
зилази да је тек након што је дана 21. јану-
ара 2003. године комисија сачинила за-
писник о излагању на јавни увид података 
о некретнинама у којем наводи да је том 
лицу као и осталим постављен привреме-
ни заступник, они мјесец дана након тога 
тачније 21. фебруара 2003. године доноси 
закључак о постављању тог истог лица за 

привременог заступника. Из овог прози-
лази да тај заступник, којег је комисија 
поставила, није никако учествовао у по-
ступку и с обзиром на то да је тек након 
мјесец дана од сачињавања записника он 
био потписан. Индикативно је да је ко-
мисија приликом састављања записника 
констатовала да је увидом у катастарски 
операт утврдила као неспорну чињеницу 
да је то као и остала лица која се наводе 
право власништва на некретнинама стек-
ла по основу закључених купопродајних 
уговора на основу којег је издато и ДН рје-
шење. Након тога, умјесто да је на основу 
приложених ДН судских рјешења за сва-
ког од тих лица која се наводе у записнику 
посебно сачињен записник сва та лица су 
уписана као  сувласници.

Због тако створене немогуће правне ситу-
ације, а након што су уписани као сувлас-
ници, сва та лица била су принуђена да 
плаћају додатне обавезе те да код нотара 
поново  путем уговора о диоби врше фи-
зичку диобу тих истих некретнина, а које су 
већ подијељене, потом да плаћају порез на 
тако извршену диобу, да плаћају таксу на 
укњижбу итд. Када је ријећ о садржају за-
писника уочљиво је да комисија крајње не-
објективно поступала када се радило о суко-
бу интереса друштвеног односно државног 
власништава са једне стране и интересима 
приватног власништва. 

Углавном предност се увијек давала др-
жавном власништву, с тим да се главни 
аргумент у оваквим правним ситуацијама 
налазио у психолошкој и историјској ра-
зини у главама  људи који су радили у том 
периоду. 

Осим тога, а што пракса потврђује сва имо-
вина у Санском Мосту настала на основу 
национализације а прије свега аграрне ре-
форме која је била од стране општине до-
дијељена на кориштење земљорадничким 
задругама и другим правним субјектима, 
умјесто да је приликом излагања уписиван 
као имовина која се код тих субјеката нала-
зи на кориштењу комисија је ту имовину на 
тим правним субјектима уписивала са пра-
вом располагања.
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ДОНОШЕЊЕ РЈЕШЕЊА О 
УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА 
НЕКРЕТНИНАМА

Поступак у коме се оснива катастар некрет-
нина назива се поступком излагања на јав-
ни увид података о некретнинама и ствар-
ним правима на њима, а спроводи га коми-
сија за излагање на јавни увид података о 
некретнинама.

На основу таквих података који се користе 
у поступку оснивања катастра некретнина 
формира се база података катастра некрет-
нина. Користећи се тим чињеницама утврђе-
ним у поступку излагања комисија доноси 
рјешење о некретнинама садржаном у по-
писном листу које  осим форме  које налажу 
одредбе Закона о опћем управном поступку 
садржи нарочито: податке о земљишту, згра-
дама и другим објектима, означење права на 
некретнинама и носиоце тих права, ограни-
чења везана за располагање некретнинама и 
налог за упис означених права у катастру не-
кретнина . Пописни лист чини саставни дио 
рјешења .За некретнине на које су стављене 
примједбе у поступку излагања података, 
а које су заведене у списку примједби, рје-
шење о утврђивању права на некретнинама 
комисија доноси послије допунског премје-
ра, односно послије провођења промјена у 
предметним пописним листовима и осталим 
дјелом елабората премјера земљишта однос-
но базе података.

УСКЛАЂИВАЊА ЗЕМЉИШНО- 
КЊИЖНОГ СА ИЗВАНКЊИЖНИМ 
СТАЊЕМ НЕКРЕТНИНА У 
ОПШТИНИ САНСКИ МОСТ

Ради лакшег разумијевања теме о којој пи-
шемо сматрамо да је потребно указати да 
многи правници који не познају материју 
земљишнокњижног права мисле да је зав-
ршеним излагањем и  доношењем ДН рје-
шења о утврђивању права на некретнинама 
довршен процес реформе земљишнокњж-
ног права.

Но постојеће стање уписа власништва и 
других стварних права на некретнинама 

посебно у општини Сански Мост спреча-
вају преобликовање земљишне књиге како 
би она била одраз стварног чињеничног и 
правног стања.

Наиме, приликом излагања на јавни увид 
података и утврђивања права на некрет-
нинама одредбом члана 91. став 1. Зако-
на о премјеру и катастру некретнина била 
је предвиђена обавеза комисије да за она 
физићка лица за која се утврди да су како 
власници тако и посједници некретнина, да 
се  та лица упишу као власници без означа-
вања посједа.

У супротном, ако се поред лица за које се ут-
врди да је власник, појављује и друго лице 
који је посједник тих истх некретнина, ко-
мисија која је радила на излагању била је 
у обавези да упише  поред власника и име 
тог другог лица које је у посједу спорних 
некретнина.

Супротно наведеној законској одред-
би а у општој намјери да се јавности 
прикаже да јединствена евиденција 
некретнина у општини Сански Мост 
коју је касније преузео суд одража-
ва стварно стање на терену те да није 
у сукобу са катастарским односно 
ванкњижним стањем некретнина ко-
мисија једноставно посједнике однос-
но ванкњижне власнике избрисала и 
није их  нигдје ни евидентирала.

Због оваквог начина рада само фактич-
ки, не стварно, дошло је до усаглашавања 
земљишнокњижног и катастарског стања, 
што континуирано у општни Сански Мост 
генерира међу грађанима спорове свих вр-
ста,  као што су власнички, међашњи, пре-
кршајни, кривични и други.

 Општа оцјена правне струке да када би се 
извршило усаглашавање земљишнокњиж-
ног (грунтовница) са ванкњижним стањем 
сигурно би отпало више од 50/00 спорова 
који се воде  пред општинским судом у Сан-
ском Мосту.

На садашњој неусаглашеној евиденцији 
некретнина многи имају користи и инка-
сирају огромне добити јер се само на хаосу 
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може зарадити. Многим бирократизира-
ним службеницима, нарочито у општини, 
одговара овакво хаотично стање јер се на-
лазе на измишјеним радним мјестима. Оту-
да и велика разлика између вербалне жеље 
да се нешто учини, стварног ванкњижног 
стања на терену и програма који и даље 
остају само мртво слово на папиру.

ЗАХТЈЕВ ПОЈЕДИНЦА ЗА 
УСКЛАЂИВАЊЕ ГРУНТОВНОГ СА 
ВАНКЊИЖНИМ СТАЊЕМ

Овај институт уведен је у нашем правном 
систему доношењем Закона о земљишним 
књигама. Према члану 41 став 1 Закона о 
земљишним књигама упис у земљишну 
књигу дозвољен је само уз сагласност 
особе која је у вријеме подношења захтјева 
уписана у земљишну  књигу. Но, међутим, 
за разлику од става 1 гдје се тражи  искљу-
чива сагласност уписаног  лица у  ставу 
4 ћлана 41 предвиђено је да за исправку у 
земљишној књизи није потребно одобрење 
уписаног лица. ако се докаже нетачност.

Земљишна књига се сматра нетачном када 
земљишнокњижно стање не одговара ствар-
ном правном стању. Ово је случај када је на 
терену, значи ван земљишне књиге, веч до-
шло до правне промјене, а да та промјена 
није регистрована у земљишној књизи.

Из наведеног слиједи да се према За-
кону о земљишним књигама, а на 
захтјев појединца, може да спроведе 
појединачан земљишнокњижни по-
ступак конкретног земљишнокњиж-
ног улошка када је потребно усагла-
шавање  грунтовно са ванкњижним 
стањем  и без сагласности уписаног 
лица.

Зашто се у землљишнокњижним уре-
дима боје примјене овог члана у прак-
си потпуно је нејасно и безразложно.

.Из овог слиједи да одредбу члана 41. 
Закона о земљишној књизи треба ек-
стензивно а не рестриктивно тумачи-
ти. Код примјене оваквог става када је 
у питању усаглашавање ванкњижног 

са књижним стањем  по нашем 
мишљењу  треба се аналогно позвати 
и на одредбе члана 63 и члана 64 За-
кона о земљишним књигама које про-
писују поступак и начин успоставе 
земљишнокњижног улошка како по 
службеној дужности тако и на  захтјев 
појединца.

Ако, међутим, изванкњижни власник не 
располаже никаквом исправом којом би 
своје право учинио бар вјероватним, онда 
нема ни основа за покретање појединач-
ног поступка и у таквом случају своје пра-
во изванкњижни власник може уписати на 
основу судске пресуде, којом ће се утврдити 
да је изванкњижно стекао право, с тим док 
се тај поступак води може се у земљишној 
књизи извршити забиљежба спора.

ЧИЊЕНИЧНИ СУПСТРАТ 
ПОЈЕДИНАЧНОГ  ПРИЈЕДЛОГА  ЗА 
ИСПРАВКУ У ЗЕМЉИШНОЈ КЊИЗИ

За разлику од обнове односно оснивања 
нове земљишне књиге овдје се  поступак 
покреће по захтјеву странке, која жели да 
уреди своје некретнине, које су у одређеном 
ЗК улошку уписане на трећим лицима.

У приједлогу за усклађивање ванкњижног 
са књижним стањем треба обавезно навести 
историјат стицања предметних некретни-
на, као нпр од. када су предлагач и његови 
предници у фактичном посједу некретнина, 
ако је уписан у посједовном листу историјат 
посједовног листа да би се утврдило да су 
испуњени услови за доспјелост, прилажу се 
такође и одлуке о додјели некретнина које 
нису спроведене, рјешења о насљеђивању, 
уговори о купопродаји који су склопље-
ни пред свједоцима, али нису овјерени јер 
је продавалац у међувремену умро, имена 
свједока и међаша који могу потврдити на-
воде приједлога.

У овом поступку а након што се осим пред-
ложених доказа изврши и увид у катастар-
ске планове, скица авионског премјера до-
носи се рјешење којим се одређује укњижба. 
За разлику од судског поступка овдје нема, 
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као и у постуку обнове земљишне књиге, 
позивања странака путем позива него пу-
тем јавног огласа, који се објављује са пози-
вом свим оним који имају правни интерес 
да у том поступку поднесу пријаве или при-
говор против поднесеног приједлога пред-
лагатеља. Оно што се не успије да ријеши 
у земљишнокњижном поступку странка се 
тек онда треба да упути на парницу ради 
подношење тужбе.

ТУЖБА РАДИ УТВРЂИВАЊА  ПРАВА 
ВЛАСНИШТВА  ДОСЈЕЛОШЋУ

Поступак усклађивања ванкњжног са 
књижним стањем осим земљишнокњиж-
них уреда баве се и општински судови у  
парничном поступку. Наиме, овакве тужбе 
имају декларативни карактер јер се тражи 
да суд утврди да је тужитељ веч стекао пра-
во власништва досјелошћу. Овакве тужбе 
будући да су усмјерене само на корекцију и 
исправку погрешног уписа називају се и та-
буларним тужбама.

Углавном у тужби као чњенице се наводе 
да је тужитељ изванкњижни власник, да 
се он дуги низ  година и рачунајучи и ње-
гових претке налази у посједу, да није ни 
од ког узнемираван за вријеме досјелости, 
да је стекао право власништва досјелошћу 
укључујући и други правни основ грађењем 
на туђем земљишту, да су на његовим не-
кретнинама формално и фиктивно уписане 
треће особе.

Некретнине које су предмет парнице  тужи-
тељ по окончању поступка није добио пре-
судом. Он их је имао у  поштеном посједу у 
ванкњижном власништву још прије покре-
тања парнице, као и послије пресуде, дакле 
на терену се није ништа промијенило. Једи-
на промјена која се десила је да су у ЗК уреду, 
темељем такве пресуде бришу, дотадашњи 
формални и фиктивни упис туженог као 
и идеалних сувласника и увијек у правилу 
због несређене грунтовнице. Из изложеног 
произилази да су табуларне тужбе према за-
држају заправо приједлози за усклађивање 
ванкњижног са књижним стањем и тако их 
и процесно треба третирати.

Темељем Члана ------ Закона о парничном 

поступку суодови такве парничне поступке 
треба рјешењем да обуставе и по правоснаж-
ности да поступак наставе у складу са пра-
вилима ванпарничног поступка предвиђе-
ног законом о земљишним књигама.

ПРИЈЕДЛОГ ЗАКОНСКОГ РЈЕШЕЊА ЗА 
НАПУШТАЊЕ  СУДСКОГ КОНЦЕПТА 
ВОЂЕЊА ЗЕМЉИШНИХ КЊИГА И 
ПОНОВНО УВОЂЕЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ 
ЕВИДЕНЦИЈЕ НЕКРЕТНИНА  

1

Из досадашње анализе спроведене рефор-
ме земљишнокњижног права произила-
зи да су многи закони којима се уређују 
разни стварноправни односи и процеси у 
вези са некретнинама конфузни и збрка-
ни, нејасни и неразумљиви а ни међусобно 
усклађени. У практичној примјени, погото-
во због сталних измјена, изазивају потеш-
коче и успоравање из којих разлога многи 
земљишнокњижни уреди траже и тума-
чење од стране Министарства правде као 
предлагача закона, чији захтјеви углавном 
остају без одговора. Све су то разлози који 
захтијевају добро и стално едуцирање прав-
них стручњака који су запослени у земљиш-
нокњишним уредима до нивоа специјали-
ста, пред којима је примјена прописа који 
су изразито пренормирани.

У оваквој правној стуацији у којој се сада 
налазимо предложена законска рјешења 
кроз Нацрт  закона о премјеру и регистра-
цији некретнина, који је донесен 23. децем-
бра 2015. године сигурно неће допринијети 
изласку из ситуације у којој се налазимо. 

 Индикативно је да је Влада Федерације 
Босне и Херцеговине свјесно заобилазећи 
правну струку 10. новембра 2016. године 
чак донијела и Уредбу која је ступила на 
правну снагу као  подзаконски  пропис  за  
спровођење  закона о премјеру и регистра-
цији некретнина, а који још није ни усвојен 
и који се још налази у фази приједлога. 
Донесена уредба по свом садржају је толи-
ко бирократизована и компликована да ће 
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уколико се усвоји овај закон још више спу-
тавати и блокирати даљу реформу земљиш-
нокњижног права. 

Према предложеним рјешењима у На-
црту закона предвиђа се напуштање 
судског концепта вођења земљишних 
књига а тиме и престанак важења За-
кона о земљишним књигама, његове 
одредбе у супротности су са законом 
о стварним правима, такође оваквим 
текстом дошло би до потпуног раз-
влашћивања општина као јединица 
локалне самоуправе с обзиром на то 
да би регистрацију некретнина треба-
ло да воде 10 кантоналних управних 
организација у управном поступку и 
коначно посматрано са становишта 
правне сигурности његовим доно-
шењем дошло би до повреде прин-
ципа подјеле власти на законодавну, 
извршну и судску, на којим принци-
пима се заснива устав свих 10 канто-
на као и Устав Федерације БиХ, јер 
таквим рјешењем Б (власнички лист 
и  Ц ) теретни лист не би водили судо-
ви него општнски органи управе који 
поступа на основу и у оквиру начела 
Закона о управном поступку као про-
цесног закона.

ЗА К Љ У Ч А К

 I

У  овом као и у многим другим докумен-
тима који су објављени у посљедње три 
деценије произилази да је правничка као 
и геодетска струка упозоравала на про-
блеме који произилазе у практичној 
примјени земљишнокњижног права 
али, нажалост све те анализе, приједлози 
и препоруке нису наилазиле на плодно тло 
да би донијеле неке значајније промјене и 
побољшање.

Да се тако поступило и да је изврше-
но усклађивање земљишног (грунтов-
ног) и стања фактичке власти некретнина 
општа оцјена правне струке је да би само 
у општинском суду у Санском Мосту 

отпало преко 30% спорова. Наиме, кључ 
реформе правосуђа када је у питању грађан-
скоправна област налази се у реформи 
земљишнокњижног права. То је услов због 
којег се не могу ни прихватити предложе-
на рјешења за напуштање судског концепта 
вођења земљишних књига, која предвиђа 
Нацрт закона о премјеру и регистрацији 
некретнина. С тим у вези указује се неоп-
ходним а у циљу остваривања ефикасности 
рада суда створити све законске претпо-
ставке да се умјесто парница пред општин-
ским судом у земљишнокњижним одјелима 
води ванпарнични поступак, а по захтјеву 
странке за усклађивањем ванкњижног са 
књижним стањем јер се ради о материји 
земљишнокњижног права. Из наведеног 
разлога указује се неопходним да се пред 
Врховним судом Федерације покрене ини-
цијатива ради заузимања начелног става, а 
то је да се усклађивање грунтовног стања и 
фактичког стања законитог посједа, то јест 
корекције погрешних земљишнокњижних 
уписа, има спроводити искључиво у ванпар-
ничном поступку.

II

За садашњу опструкцију и несређе-
ном стању у грунтовници треба ука-
зати и на постојање лобија који утичу 
на то да се ефикасно не рјешавају про-
блеми јер због оваквог стања многи 
имају користи и богате се, с обзиром 
на то да се само на хаосу може добро 
зарадити. Можда је и то главни разлог 
што многи нису заинтересовани за процес 
реформе земљишнокњижног права на коме 
се ради, али темпом и организацијом која 
ни приближно не задовољава.

III

Овај најприоритетнији проблем у Фе-
дерацији БиХ може се ријешити само 
систематским а не парцијалним мје-
рама као што су досад биле успоставе 
земљишнокњижних уложака и стално 
доношење подзаконских и законских 
прописа који су конфузни и контра-
дикторни. Колико год су поступци успо-
ставе земљишнокњижних уложака били 
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ефикасни чињеница је да се таквим поступ-
цима нису могли ријешити проблеми ни за 
једну катастарску општину, а камоли за Фе-
дерацију. Овим поступцима се само смањује 
односно ублажавало постојеће стање.

Значи међу највећим проблемима у Фе-
дерацији БиХ на врху листе приорите-
та треба ставити сређивање евиденције 
грунтовнице.

За констатовати је да све досадашње мјере 
и програми нису успјели или су у великом 
закашњењу све због  инволвираности ло-
бија као и због недостатка финансијиских 
средстава.

Стога стојимо на становишту да без 
финансијске подршке државе а при-
том посебне и обавезне контроле 
утрошка новчаних средстава те кри-
тичке анализе кадрова који су досад 
радили на реформи земљишнокњиж-
ног права ова проблематика се неће у 
догледно вријеме ријешити.

IV

Као класићан примјер несређеног стања у 
земљишним књигама и разлике ванкњиж-
ног и књижног стања може да послужи 
општина Сански Мост у којој сада по-
стоје четири евиденције.

.Једна евиденција, гдје је катастар некрет-
нина ступио на правну снагу, она је коју 
води општински орган управе гдје се пода-
ци о стварном праву на некретнинама 
издају у форми  катасарскокњижног 
уложка ККУ

Другу евиденцију, такође, води општински 
орган управе за некретнине, гдје јединстве-
на евиденција некретнина ње ступила на 
правну снагу гдје се подаци о посједов-
ном стању на некретнинама издају у 
форми посједовног листа ПЛ

Трећа евиденција коју воде земљиш-
нокњижни уреди у општинским судовима 
везано за укњижбу пословних простора и 
станова, гдје није извршено етажирање а 
гдје се подаци о стварним правима 
на овим некретнинама издају у форми 

извода из књиге положених уговора 
КПУ.

Четвета евиденција, коју воде земљиш-
нокњижни уреди у општинском суду је 
земљишна књига (грунтовница), гдје се по-
даци о стварним правима на некретнинама 
издају у форми земљишнокњижног уложка 
ЗК. УЛ.

V

Анализом  поступка излагања на јавни увид 
података о некретнинама у општини Сан-
ски Мост, укључујучи и друге околности 
које су претходиле успостави јединстве-
не евиденције података о некретнинама 
као и судски концепт вођења земљишних 
књига потврђују тврдо чврсто и аргумен-
товано да је дошло до повреде уставности 
цијенећи сам поступак и начин уписа пра-
ва власништва физичких и правних лица у 
земљишну књигу.

Те повреде уставности односе се, прије све-
га, на  повреде одредбе члана ИИ /3 к(е ) 
Устава БиХ.

Одредбе члана ИИ 3. к Устава БиХ подразу-
мијева право на имовину док одредбе озна-
чене под тачком (е) подразумијева право на 
правично суђење у грађанским и кривич-
ним стварима.

Право на имовину члан 1. Протокола уз 
Европску конвенцију о људским правима 
предвиђа :

„Свака физичка и правна особа има право 
на неометано уживање своје имовине. Нико 
не може да буде лишен своје имовине осим 
у јавном интересу под условом предвиђе-
ним законом или општим начелом међуна-
родног права.“ 

Одговор на питање везано за лиша-
вање имовине а што произилази из 
друге реченице првог става члана 1 
Протокола уз Европску конвенцију 
налази се у чињеници да приликом 
излагања на јавни увид података о не-
кретнинама и утврђивања јединстве-
не евиденције некретнина у општини 
Сански Мост било мијешање државе 



Адвокатура • мај • 2022.

48

односно органа управе у власничка 
права физичких и правних лица те 
да такво мијешање нити је било леги-
тимно нити у циљу јавног или општег 
интереса.

VI

Анализирајучи цјелокупан поступак који 
је претходио успостави земљишне књиге у 
општини Сански Мост може се извести је-
дан општи закључак, а то је да структу-
ре које управљају локалном заједни-
цом нису довољно препознале инте-
рес који би имале од ажурне и тачне 
земљишнокњижне евиденције која 
утиче на читав низ субјеката, а  то су:

-На просторно и урбанистичко планирање 
којим се само потврђује наведена констата-
ција о постојању лобија јер како другачије 
објаснити да је у овој локаној заједници 
урађена просторно планска документација 
као и регулацини план на већини подлога 
односно катастарских планова гдје ката-
стар некретнина још није ступио на правну 
снагу нити су за та подручја успоставље-
не земљишне књиге. Тако се догодило да 
у урбанистичком и регулационом плану 
општине Сански Мост предвиђени облици, 
површине а посебно намјене грађевинског 
земљишта у реалном простору уз задане 
власничке односе немогуће провести.

-Поуздана и тачна не само земљишнокњиж-
на него и геодетска документација са ажур-
ном подлогом повећава далеко више шансе 
за инвестиције, а посебно улагање у инфра-
структуру што доводи до веће ажурности у 
изградњи и уопште инвестирању. Довољ-
но је подсјетити да магистрални пут М15 
Сански Мост-Кључ у највећем дијелу ра-
чунајучи цјелокупни појас  земљишта које 
је изузето у поступку експропријације који 
је саграђен прије више од 30 година није 
евидентиран у земљишном и катастарском 
операту. Не само када је у питању геодетска 
подлога него када су познати и власници 
некретнина. За разлику од прошлих време-
на данас је далеко динамичнија трговина, 
купују се апартмани, станови, а све то сер-
висирају банке кроз систем кредитирања и 

хипотека. Да би се банке осигурале за своје 
тражбине, уписи забиљежбе се могу књи-
жити само на чистом и сређеном земљиш-
нокњижном улошку.

-На околиш с обзиром на то да је регула-
ција ријека, потока и уопште онећишћени 
околиш далеко лакше санирати уколико су 
познати тачни подаци, не само када је у пи-
тању геодетска подлога него када су позна-
ти и власници некретнина.

-На вриједност некретнина јер опште пра-
вило је да купопродајна цијена некретнина 
са чистим папирима је значајнија, па чак и 
вишеструко већа.

ПОПИС ЛИТЕРАТУРЕ

1. Аустроугарска је 13. септембра 1884. го-
дине донијела Грунтовнички закон за Бо-
сну и Херцеговину, упуство за спровођење 
Грунтовничког закона, упуство за вођење 
грунтовнице

2. Рамазански  закон од од 7. рамазана 1274. 
год. (1858) године

3. Од укупно 67 катастарских срезова у 
Босни и Херцеговини са површином од 
5.119000 хектара уништени су планови и 
операти у 24 катастарска среза са површи-
ном од 1.700.000 хектара. Од тога на повр-
шини од 1.066.829 хектара уништена је и 
земљишна књига за које подручје је било 
потребно урадити пописни катастар, 
а за подручје од око 700.00 хектара за које 
је сачувана само земљишна књига урађена 
је ревизија катастра по познатим методама.

( Наведено према Дервишевич М . (1998): 
Пописни катастар, Геодетски гласник бр.32 
стр.25

4.Закон о престанку важења закона донесе-
них прије 6. априла 1941. године и за врије-
ме непријатељске окупације Службени лист 
ФНРЈ број 84/46—прекинут је правни кон-
тинуитет са Краљевином Југославије. За-
кони који су важили у Краљевини Југосла-
вији до 6. априла 1941. године су при томе 
стављени ван снаге, а закони донесени за 
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вријеме непријатељске окупације прогла-
шени су ништавним односно непостојећим. 
Члан 4 тог закона је омогучио примјену тзв. 
правних правила Закона Краљевине Ју-
гославије, који су иначе стављени ван снаге. 
Прописани су и услови за њихову примјену, 
те су се правна правила из закона који су ва-
жили у Краљевини Југославији могли при-
мијенути у случају да одређени однос није 
био ријешен важећим прописима (Правна 
правила) да одредбе које долазе у обзир 
нису у супротности са Уставом, другим ва-
жећим прописима ни са моралом социјали-
стичке државе.

6.Закон о земљишним књигама у Федера-
цији БиХ (Службене новине Федерације 
БиХ, број. 19/03 и 54/04)

7. Правилник о излагању на јавни увид по-
датака премјера и катастарског класирања 
земљишта и одређивања уписа права на 
некретнинама Службени лист СР БиХ број 
25/88

8.Закон о промету непокретности ( Службе-
не новине СР БиХ БРОЈ 22/91)

9. Закон о премјеру и катастру некрет-
нина (Службени лист СР БиХ број. 
22/84,12/87,26/90, 36/90  и Службени лист 
Републике БиХ број 3/93, 13/94, 20/95)

10. Нарцт закона о премјеру и регистрацији 
некретнина донијела је Влада Федерације 
БиХ дана 13. децембра 2005. године. Нацрт 
тог закона, у овој фази законодавног проце-
са опредијелио се против судског концепта 
земљишних књига.Технички обрађивач на-
црта тог закона је федерално министарство 
правде, које је било технички обрађивач и 
Закона о земљишном књигама  Федерације 
Босне и Херцеговине, чије брисање односно 
уклањање из правног систенма сада тражи.

11. Уредба о излагању на јавни увид пода-
така премјера и катастарског класирања 
земљишта Службене новине Федерације 
БиХ број 92/ 206 од 18. новембра 2016. сту-
пање на снагу ове уредбе престао је да важи 
правилник о излагају на јавни увид пода-
така премјера и катастарског класирања 
земљишта и одређивању уписа права на не-
кретнинама (Службени лист СР. број 25/88)

12 . Закон о стварним правима



Адвокатура • мај • 2022.

50

Душан М. Дамјановић, адвокат 

(Не)законитост одлуке о висини 
накнада за коришћење података 
и пружања услуга републичке 
управе за геодетске и имовинско-
правне послове

Апстракт
У овом раду аутор се бави законитошћу Одлуке о висини накнада за коришћење 
података и пружања услуга Републичке управе за геодетске ии мовинско-правне 
послове како у домену правног основа за њено доношење тако и у домену оцјене 
њене законитости у духу начела легалитета. Аутор рад дијели у двије структу-
ралне цјелине – прву у којој анализира правни основ за доношење оваквог општег 
акта сматрајући да општи акт није донесен у складу са законским основом, и дру-
гу, у којој у духу начела легалитета компарира усклађеност тог општег акта са 
одредбама Закона о општем управном поступку, перфектуирајући рад конклу-
зијом да поменути општи акт није у складу са законом, нарочито указујући и на 
чињеницу да Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, не чини 
дистинкцију у примјени наведене одлуке у односу на захтјеве за копирање пода-
така катастарског операта и у односу на захтјеве за разгледање, преписивање 
и копирања управног списа што даје једну нову димензију contra legemу примјени 
наведне одлуке.
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Тешко да би се могао наћи закон који не 
намеће обавезу доношења подзаконских 
општих аката који би требалo да више или 
мање успјешно, правно нормирају и регу-
лишу односно дубље правно конкретизују 
ону материју коју тај сâм закон правно 
регулише. 

Након што је свој правни живот започео сада 
важећи Закон о премјеру и катастру Репу-
блике Српске (“Сл. гласник РС”, бр. 6/2012, 
110/2016, 22/2018, 62/2018 и 95/2019), зако-
нодавац је одредбом члана 173. тог закона, 
створио или покушао да створи, законски 
основ за доношење прописа који би требао 
да правно регулише материју врсте и виси-
не накнаде за коришћење података и услу-
га које пружа Републичка управа за геодет-
ске и имовинско-правне послове. И на том 
хоризонту правног промишљања нужно је 
поћи од одредбе става 1. члана 173. Закона о 
премјеру и катастру Републике Српске у којој 
стоји: “За коришћење података и за услуге 
које пружа Управа плаћа се накнада у скла-
ду са посебним законом”, док већ у другом 
ставу наведеног члана законодавац каже: 
“Висину накнаде за коришћење података и 
пружања услуга из става 1. овог члана ут-
врђује Влада на приједлог Управе”.

Прибјегавајући језичком тумачењу одредбе 
члана 173. став 1. Закона о премјеру и ка-
тастру Републике Српске врло лако се ут-
врђује да је законодавац имао намјеру да 
створи правни основ за наплату накнаде за 
коришћење података и зауслуге које пружа 
Републичка управа за геодетске и имовин-
ско-правне послове. Суптилнијим језичким 
тумачењем наведене одредбе долази се и до 
закључка да је законодавац одлучио да овим 
законским текстом не регулише дубље тај 
правни институт већ да тај правни институт 
буде уређен “у складу са посебним законом”, 
дакле, уређен законским, а не актом слабије 
правне снаге као што је правилник или одлу-
ка којом је на крају та материја уређена.

А, пошто је законодавац одредбом чла-
на 173. став 1. Закона о премјеру и ката-
стру јасно прописао да правни институт 
наплате накнада за коришћење података 
и услуга Републичке управе за геодетске 

и имовинско-правне послове, може бити 
уређен само законом, јасно је да Одлука 
о висини накнада за коришћење подата-
ка и пружања услуга Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне посло-
ве (“Службени гласник Републике Српске” 
број 18/2012 и 27/2012) није у сагласју са 
поменутом законском одредбом члана 173. 
став 1. Закона о премјеру и катастру Репу-
блике Српске.

Међутим, не само да постоји несагласје из-
међу одредбе члана 173. став 1. Закона о 
премјеру и катастру Републике Српске и по-
менуте одлуке као општег подзаконског акта, 
већ оно што је много озбиљније и правно 
забрињавајуће је степостојање несагласја из-
међу поменуте одредбе члана 173. став 1. За-
кона о премјеру и катастру Републике Српске 
и одредбе члана 173. став 2. тог закона.

Елем, пошто је неспорно правно тумачење 
одредбе члана 173. став 1. Закона о премје-
ру и катастру Републике Српске односно да 
се материја наплате накнада за коришћење 
података и услуга Републичке управе за 
геодетске и имовинско-правне послове 
може правно нормирати и регулисати само 
“у складу са посебним законом”, те да је 
уставна надлежност Народне скупштине 
Републике Српске да у складу са одредбом 
члана 70. став 1. тачка 2) Устава Републи-
ке Српске: “доноси законе, друге прописе и 
опште акте”, јасно је да је само Народна 
скупштина Републике Српске овлашћена за 
доношење и тог закона. 

Међутим, одредбом члана 173. став 2. Зако-
на о премјеру и катастру Републике Српске, 
законодавац је прописао да: “Висину накна-
де за коришћење података и пружања ус-
луга из става 1. овог члана утврђује Вла-
да на приједлог Управе”, тако да када се ова 
и одредба из става 1. члана 173. поменутог 
закона компарирају, долази се до закључка 
да су оне међусобно контрадикторне однос-
но да је одредба из става 2. заправо у неса-
гласју са одредбом из става 1. пошто је од-
редбом члана 173. став 1. Закона о премјеру 
и катастру Републике Српске створен прав-
ни (законски) основ за уређивање правног 
института накнаде за коришћење података 
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и услуга Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове па је ова потоња 
одредба из другог става требалo да још бли-
же конкретизује правни основ садржан у 
првом ставу поменутог члана.

Али, умјесто тога, законодавац је зашао у 
домен потпуне контрадикторности те двије 
одредбе дајући овлашћење Влади Репу-
блике Српске да донесе тај “посебан закон” 
иако у складу са одредбом члана 43. став 1. 
Закона о Влади Републике Српске: “О пи-
тањима из своје надлежности Влада до-
носи: уредбе, одлуке, смјернице, инструк-
ције, рјешења, закључке и друга акта, у 
складу са законом“, дакле, Влада која врши 
извршну власт у складу са одредбом члана 
1. став 1. поменутог закона, не може доно-
сити законе. 

Међутим, Влада Републике Српске је упра-
во на одредби члана 173. став 2. Закона о 
премјеру и катастру Републике Српске као 
и одредби члана 43. став 1. Закона о Вла-
ди Републике Српске, етаблирала Одлуку о 
висини накнада за коришћење података и 
пружања услуга Републичке управе за гео-
детске и имовинско-правне послове.

А, када је поменута oдлука ступила на снагу, 
њена примјена је у пракси изгледа и деро-
гирала начело легалитета, потпуно потис-
кујући одредбу члана 68. Закона о општем 
управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 
13/2002, 87/2007, 50/2010 и 66/2018) којом 
је регулисан правни институт “Разгледање 
списа и обавештавање о току поступка”.

Одлучујући о захтјевима за разгледање и 
преписивање списа, Републичка управа 
за геодетске и имовинско-правне послове 
је своје одлуке етаблирала на одредби II/
љтачке 2. и 3. Одлуке о висини накнада за 
коришћење података и пружања услуга 
Републичке управе за геодетске и имовин-
ско-правне послове у којој стоји: „Висина 
накнаде за коришћење података утврђује 
се сљедећим износима: 

љ) За издавање података о историјату 
парцела

2) копирање података из катастарског 

операта по страници, и то 10 КМ

3) свака наредна страница је по 3 КМ“

док у одредби члана 68. став 1. Закона о 
општем управном поступку стоји: „Странке 
које имају право да разгледају списе пред-
мета и да о свом трошку препишу, односно 
фотокопирају потребне списе. Разгледање 
и преписивање, односно фотокопирање 
врши се под надзором службеног лица.“

Поново прибјегавајући језичком правном 
тумачењу ове законске одредбе неспорно је 
да странке имају право да разгледају списе 
предмета „и да о свом трошку препишу, 
односно фотокопирају потребне списе (…) 
под надзором службеног лица“.

Према томе, синтагма „о свом трошку“ 
даје право свакој странци да под надзором 
службеног лица у штампарији или фото-
копирници по сопственом избору изврши 
фотокопирање списа јер јој је зајемчено 
право на слободан избор роба и услуга по 
прихватљивијим цијенама. Симплифико-
вано речено, уколико странку заступа пу-
номоћник који је дужан да штити права и 
интересе странке, има не само право већ и 
обавезу да заштити право странке да стран-
ка о свом трошку препише или фотокопи-
ра спис у фотокопирници или штампарији 
која ће странцио безбиједити најјефтинију 
услугу, само уз обавезу да то уради под над-
зором службеног лица. Уосталом, овоме је 
комплементарна и конкулузија да фотоко-
пирање списа не мора нужно бити у служ-
беним просторијама већ само под надзором 
службеног лица јер како би странка оства-
рила своје законско право на фотокопирање 
списа уколико орган управе није технички 
оспособљен (не посједује копирапарат) за 
фотокопирање? Тако што би извршила фо-
токопирање списа у фотокопирници или 
штампарији по сопственом избору под над-
зором службеног лица. Да ли то значи да би 
у том случају странка морала да плати нак-
наду трошкова фотокопирања по цјеновни-
ку фотокопирнице или штампарије увећа-
ну за цијену прописану Одлуком о висини 
накнада за коришћење података и пружања 
услуга Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове? Одговор на 
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ово питање би морао бити негативан јер у 
супротном то би водило дерогацији начела 
легалитета, а у том духу драгоцјено је указа-
ти и на став јуриспруденције садржан у Ко-
ментару Закона о општем управном поступ-
ку: “Правило да разгледају списе предмета 
и да о сопственом трошку препишу, од-
носно фотокопирају потребне списе при-
знаје се, пре свега, странкама – на њихов 
захтев – и то без икаквих услова.“.1

Истина, уколико би био прихваћен став да 
се одредба члана 68. став 1. Закона о општем 
управном поступку тумачи у корелацији са 
наведеном одредбом Одлуке о висини нак-
нада за коришћење података и пружања ус-
луга Републичке управе за геодетске и имо-
винско-правне послове, тако што законска 
одредба само намеће странкама обавезу да о 
свом трошку у висини утврђеној поменутом 
одлуком, препишу и фотокопирају спису, то 
би значило наметање обавезе подзаконским 
општим актом донесеним супротно одредби 
члана 173. став 1. Закона о премјеру и ката-
стру Републике Српске, уз онемогућавање 
странке да плати стварне трошкове фотоко-
пирања списа.

У финишу овог правног промишљања ваља 
се позабавити и самим појмом катастарског 
операта. 

Законодавац не одређује дефиницију самог 
катастарског операта али се до дефиденса 
катастарског операта ипак може доћи пола-
зећи од садржаја неколико правних норми 
лоцираних како у законском тако и у подза-
конском тексту.

У том духу чини се сасвим нужним поћи од 
одредбе члана члана 12. став 1. Правилника 
о начину чувања, увиду и издавању подата-
ка геоинформационог система Републичке 
управе за геодетске и имовинско-правне 
послове, у којој се таксативно наводи шта се 
чува у подручним јединицма управе па тако 
у ставу 1. тачка 3) поменутог члана стоји: „У 
подручним јединицама Управе чувају се: 
(…) з) катастарски операт са његовим 
помоћним дијеловима (посједовни листо-
ви, катастарскокњижни улошци, списак 

1 Prof. dr Zoran Tomić i Vera Bačić, Komentar zakona o opštem upravnom postupku, JP Službeni glasnik, 2012, str. 197

парцела, списак катастарских парцела, 
сумарник посједовних листова, сумарник 
података о земљишту, сумарник пода-
така о зградама, преглед података по 
културама и класама по катастарским 
општинама, сумарни преглед површи-
на и катастарског прихода по култура-
ма, класама и неплодним земљиштима, 
сумарни преглед података о зградама, 
стамбеним и пословним просторијама, 
абецедни преглед корисника земљишта, 
списак власника, односно корисника не-
покретне имовине - зграда или станова, 
пословних просторија и гаража, абецед-
ни преглед власника, односно корисника 
некретнина, списак обвезника пореза из 
личног дохотка од пољопривредне дје-
латности, оригинални подаци рачунања 
површина - ивичних квадрата, група и 
парцела, списак површина, списак ката-
старских класа са угледним земљишти-
ма по катастарским општинама, списак 
промјена)“, док у сљедећој тачки означеној 
као тачка и) се даље таксативно наводи да 
се поред катастарског операта у подручним 
јединицама чува „списак промјена и збир-
ка исправа на основу којих су спроведене 
промјене у катастарском операту и ка-
тастру непокретности“.

А, управо овом дистинкцијом је недвосмис-
лено утврђено да катастарски операт и 
збирка исправа нису идентични појмови и 
правни институти јер у складу са одредбом 
члана 67. став 1. Закона о премјеру и ката-
стру Републике Српске: „Збирка исправа 
је скуп исправа на основу којих је извршен 
упис или брисање уписа права на напо-
кретностима“, односно то су управо одлу-
ке (пресуде, рјешења, одлуке надлежног 
органа) и уговори на основу којих се врше 
уписи или брисања уписа па самим тим оне 
и не могу представљати катастарски операт 
већ само управни спис те је из тог разло-
га недопустива примјена Одлуке о висини 
накнада за коришћење података и пружања 
услуга Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове у случајевима 
одлучивања о разгледању, преписивању и 
фотокопирању управних списа.
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1. УВОД

Недржавни актери имају на располагању 
правне инструменте, као важан загова-
рачки алат, којима могу утицати државне 

1  „За право околиша (право заштите околиша, еколошко право, енг. енвиронментал лаw, њем. Умwелтрецхт) 
у домаћој и страној правној литератури као и у позитивном праву Републике Хрватске не постоји дефиниција 
која би имала свеобухватно и општеприхватљиво значење. Право околиша, због његове садржајне 
разноликости, такође није могуће сврстати у неку од традиционалних грана права (дисциплина) као што 
су уставно право, управно право, грађанско право, казнено право, финанцијско право - премда се елементи 
права околиша налазе у свим овим правним гранама. Проблеми заштите околиша не познају националне 
границе, па је стога заштита околиша предметом и међународног права, посебно права Уједињених народа 
и Еуропске уније. Број норми међународног права у подручју заштите околиша непрекидно се повећава... 
Без обзира на описане потешкоће, може се устврдити како право заштите околиша обухваћа све правне 
норме у материјалноправном, организацијском и поступовном смислу које се односе на заштиту околиша, 
рационално господарење околишем, успостављање пријашњег стања и планирање свих поступака и радњи 

институције и други учеснике с циљем спро-
вођења јавних политика у пракси. Правни 
инструменти из домена заштите животне 
околине дио су правне гране под називом 
право животне околине.1 То је правна грана, 

Едина Јахић, адвокат из Сарајева

Право животне околине 
са посебним освртом 
на грађанскоправну 
одговорност у заштити 
околине

Сажетак

Људска свијест о потреби заштите околине и задржавања развоја у одрживим 
оквирима, као и спречавања штетних утицаја на саму природу напредује упоредо 
с развојем науке о околини. При томе, значајну улогу има правна наука, с аспек-
та успоставе уставноправне, кривичноправне и грађанскоправне одговорности и 
процеса доношења потребних аката у вези са заштитом околине, те управљања 
и планирања поступака и радњи у подручју заштите околине. У раду је посеб-
но занимање посвећено специфичностима грађанскоправне одговорности државе 
због несанкционисања онечишћавања околине од стране физичких особа, а што је 
егзактно показано анализом одабраног примјера из праксе.

Кључне ријечи: право околине, грађанскоправна одговорност, штете настале 
онечишћењем околине
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настала у седамдесетим годинама прошло-
га вијека, када се модерно законодавство 
почело бавити проблематиком заштите 
животне околине. Наиме, у том раздобљу је 
јавност почела посвећивати посебну пажњу 
проблемима загађења животне околине па 
су политичари у развијеним државама гла-
саче покушали придобити законодавним 
иницијативама.

Стога се раздобље од 1970. до 1980. године 
назива декадом заштите животне околине. 
Право животне околине не сврстава се ни у 
једну традиционалну правну грану, већ се 
његови елементи налазе у бројним прав-
ним дисциплинама, на примјер у нормама 
уставног права, међународног права, кри-
вичног права, управног права, грађанског 
права ... Право животне околине мулти-
дисциплинарна је и опсежна дисциплина 
права, још недовољно истражена и која се 
стално мијења и развија. Дакле, правни ин-
струменти су у функцији осигурања зашти-
те животне околине, који подразумијевају 
механизме кад је штета у животној околини 
већ настала те је потребно утврдити одго-
ворност за насталу штету насталу и загађи-
вача „казнити” тј. наплатити му ту штету 
у складу с начелом „загађивач плаћа”, јер 
угрожава концепт одрживог развоја.

Еколошки лексикон2 одрживи развој дефи-
нира као „... приступ искориштавању распо-
ложивих ресурса и господарења њима тако 
да се задовољавају данашње потребе, али 
без окрњивања будућих генерација у задо-
вољавању њихових потреба.“ У извјештају 

којима је циљ уравнотежити природне и умјетно створене елементе околиша у њиховој међусобној 
повезаности те тако спријечити штетне утицаје на саму природу (њезине живе и неживе елементе).“ 
(Одобаша, Р. (2018). Право околиша - право заштите околиша, еколошко право. Осијек: Правни факултет 
Свеучилишта J. J. Strossmayera, стр. 8-9)

2  Ђикић, Д. & Х. Главач ет. ал. (2001). Еколошки лексикон. Загреб: Министарство заштите околиша и просторног уређења 
РХ & Барбат.

3  Доступно на: www.un-documents.net/our-common-future.pdf
4  „Висока разина заштите и побољшања квалитете околиша“ одређена је Уговором о Еуропској унији као 

еуропски циљ (чланак 3., ставак 3.). Међутим, тај циљ није остварен и тешко ће га бити остварити у догледно 
вријеме, јер је стање околиша дошло до критичне точке. Ту спознају потврђује до сада најопсежнија процјена 
стања околиша на еуропском територију под називом „Еуропско извјешће о околишу – стање и изгледи, 
2020“. Према наведеном Извјешћу „Еуропа, у погледу заштите околиша није остварила довољан напредак 
те изгледи за околиш у наредном десетљећу нису позитивни“. (Гонгета, С. & Ф. Миличић (2020). Право 
околиша. Вуковар: Велеучилиште „Лавослав Ружичка“ у Вуковару)

Свјетске комисије за заштиту околине и 
развој под називом Оур Цоммон Футу-
ре3 обликована је 1986. године концепција 
одрживога развоја, с тим да је и данас вла-
дајућа у подручју заштите околине. Прет-
ходне концепције одрживога развоја из 19. 
вијека темељене на индустријализму и еко-
номском развоју с нагласком на неограни-
чено искориштавање природних ресурса су 
у савременом свијету доведене до крајњих 
граница издржљивости и показале су, у 
коначници, потпуну истрошеност. Наиме, 
раст индустријске активности повећао је 
притисак на животну околину усљед ин-
тензивно загађујуће технологије која је у 
употреби у индустријском сектору. Велика 
индустријска разноврсност резултира ис-
пуштањем различитих загађујућих мате-
рија. У неколико црних тачака у погледу 
онечишћења животне околине, загађење 
зрака и воде је велико и значајно прелази 
утврђене стандарде. Интензивна пољо-
привредна производња узрокује загађење 
земљишта и ствара проблем еутрофикације 
воде. Људи такође врше значајан утицај 
на животну околину, нарочито кроз кућне 
и саобраћајне активности. Резултат тога се 
огледа у паду квалитета водних ресурса, што 
је дјеломично узроковано лошим стањем 
инфраструктуре у области заштите живот-
не околине у вези с управљањем отпадом, 
водоснабдијевањем и отпадним водама, те 
ограниченом утрошку на одржавање и са-
нацију у јавном и приватном сектору.4

Концепција одрживог развоја може се 
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разложити у три подручја: околину, еко-
номију и друштво.5 Наиме, одрживи раз-
вој унапређује живот и позицију људи у 
друштвеној заједници, с тим да има по-
зитивног одраза на економију, јер ју уна-
пређује и поспјешује. У исто вријеме, с око-
лином се поступа одговорно. Из тих разлога 
вриједи досљедно примјењивати темељне 
правне изворе домаћег права из подручја 
заштите околине, али оне из Европске 
уније (ЕУ).6 Наиме, како би постала држа-
ва чланица ЕУ, држава кандидаткиња мора 
прихватити правну тековину заједнице 
ацqуис, што укључује прописе, директиве, 
одлуке и смјернице, која се стално мијења 
и допуњује ради побољшања квалитета жи-
вота грађана ЕУ.

Будући да расте ЕУ легислатива, то значи 
да се ацqуис шири, с тим да усклађивање с 
правном тековином ЕУ захтијева од земље 
кандидаткиње и знатна улагања. Она своје 
институције, административне и правосуд-
не системе мора ускладити с ЕУ стандарди-
ма на државном и на нижим нивоима вла-
сти. Свака земља самостално одлучује на 
који начин ће то учинити, но мора увјерити 

5  „Заштиту околиша готово свака земља на свијету препознаје као један од основних предувјета свог социјалног 
па и господарског развитка и одржања. Постоји свијест да, уколико се намјерава сачувати животни околиш 
и придонијети укупној заштити и очувању биолошке разноликости, обвеза је развијати и правни сустав у 
смјеру уграђивања оних нормативних вриједности које могу помоћи у очувању околиша и његовом одрживом 
развоју. Обрамбена моћ природе због човјекових интрузивних захвата све је слабија, па је на многим мјестима 
еколошки природни тијек прекинут. Нагло демографско повећање, технолошки напредак, као и заосталост 
свијести о нужности очувања и заштите природних ресурса, нужно су водили ка угрожавању околиша. Стога 
су јасни еколошки критерији, стандарди и правна уређеност нужност.“ (Просо, М. (2015). Грађанскоправа 
одговорност у подручју заштите околиша, у: Зборник радова Правног факултета у Сплиту, вол. 52(3), стр. 
705- 719)

6  Правна стечевина (Acquis Communautaire) - Правна стечевина Еуропске уније (франц. ацqуис цоммунаутаире, 
скраћено ацqуис) скуп је права и обвеза који све државе чланице обвезује и повезује у Еуропској унији. 
Правна стечевина ЕУ-а није само право у ужем смислу јер обухваћа: садржај, начела и политичке циљеве 
оснивачких уговора, законодавство усвојено на темељу оснивачких уговора те пресуде Суда Еуропске 
уније (прије Суда Еуропских заједница), декларације и резолуције које је Еуропска унија усвојила, мјере 
које се односе на заједничку вањску и сигурносну политику, мјере које се односе на правосуђе и унутарње 
послове те међународне уговоре које је склопила Еуропска унија (прије Еуропска заједница), као и уговоре 
закључене између држава чланица с трећим земљама у подручју дјеловања Еуропске уније. Свака држава 
која жели постати чланицом Еуропске уније мора прихватити одлуке из оснивачких уговора и ускладити 
своје законодавство с правном стечевином Еуропске уније. (Бригљевић, К. & А. Брнчић & И. Готовац & 
М. Очуршћак (2010). Мали лексикон еуропских интеграција. Загреб: Министарство вањских послова и 
еуропских интеграција РХ)

7  „Одредба чланка 69., ст. 1. Устава садржи одређење да сватко у РХ има право на здрав живот. Ставак 2. истог 
чланка прописује обвезу државе да осигурава увјете за здрав околиш, док је у одредби ставка 3. истог чланка 
прописана дужност свакога да у склопу својих овласти и дјелатности, особиту скрб посвећује заштити 
здравља људи,

ЕУ да је способна спровести правну текови-
ну ЕУ, што подразумијева координацију из-
међу бројних институција на свим нивоима 
власти.

У том контексту треба указати на појам 
савременог права околине и његов основни 
циљ. У средишту пажње је, дакако акту-
ална правна пракса из домена грађанско-
правне заштите, као једног од релевантних, 
учинковитих и дјелотворних инструмената 
правне заштите околине. Посебно зани-
мање придаје се специфичностима грађан-
скоправне одговорности за штете настале 
услјед онечишћења околине de lege lata  и 
de lege ferenda

2. УСТАВНОПРАВНИ И ГРАЂАНСКО-
ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ ОКОЛИНЕ

У Босни и Херцеговини заштита животне 
околине не ужива директну уставноправну 
заштиту на нивоу државе, јер Устав БиХ не 
спомиње право на здраву животну околи-
ну, нити његову заштиту.7 Међутим, право 
на здраву животну околину садржано је и у 
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праву на живот које је директно предвиђе-
но чланом ИИ/3.а) Устава БиХ. Осим 
тога, међународни акти на које се Устав 
БиХ директно позива у БиХ директно се 
примјењују, посебно Европска конвенција о 
заштити људских права и основних слобо-
да, која има примат над свим другим зако-
нима у БиХ.8

Заштита животне околине предмет је регу-
лисања устава ентитета, иако Устав Федера-
ције Босне и Херцеговине (ФБиХ), а нити 
устави 10 кантона у ФБиХ нису дали кон-
кретну дефиницију права на животну око-
лину. Једино Устав Републике Српске (РС) 
дефинише ово право у члану 35. и наводи 
да „... човјек има право на здраву животну 
средину”. За разлику од устава Хрватске, 
Србије и Црне Горе, не прописује се посебна 
одговорност државе ни ентитета за осигура-
вање тог права, те се у истом члану наводи 
„... свако је, у складу са законом, дужан да 
у оквиру својих могућности штити и уна-
пређује животну околину”. 

природе и људског околиша. Уставотворац не одређује што обухваћа појам здравог живота па би се могло 
закључити да је право на здрав живот посебан уставноправни израз ширег права које се назива правом на 
здрав околиш.“ (Просо, М. (2015). Грађанскоправа одговорност у подручју заштите околиша, у: Зборник 
радова Правног факултета у Сплиту, вол. 52(3), стр. 705- 719)

8  Зелена акција/ Friends of the Earth Croatia & Уред за удруге Владе РХ (2014). Правни инструменти за заштиту животне 
средине. Загреб: Мреже заговарачких невладиних организација за одрживо коришћење енергије и природних ресурса на 
Западном Балкану и Турској – ЕТНАР.

9  „ЗЗО у великом броју одредби одређује мјере којима се спречава настанак штете на околишу. Тако је чланком 
10., ставком 3. прописано да се ради избјегавања ризика или опасности за околиш при планирању или 
извођењу захвата требају примијенити све претходне мјере заштите околиша што подразумијева кориштење 
добрих искустава, као и упорабу производа, опреме и уређаја те примјену производних поступака и сустава 
одржавања пројектираних параметара постројења, који су најповољнији по околиш.“ (Просо, М. (2015). 
Грађанскоправа одговорност у подручју заштите околиша, у: Зборник радова Правног факултета у Сплиту, 
вол. 52(3), стр. 705- 719)

10  „Друга функција грађанскоправне заштите околиша односи се на одговорност одређених правних субјеката 
за већ насталу штету на околишу, на поправљање те штете и уклањање онечишћења. Одговорност за 
штету и обвеза одређеног облика поправљања штете настале онечишћавањем околиша вјеројатно је 
најдјелотворније средство грађанскоправне заштите околиша. Правни институт одговорностри за штету 
насталу онечишћавањем околиша има најприје репресивну функцију, иако превентивна функција ни овдје 
није, у потпуности, искључена. Репресивна функција састоји се у поправљању штете настале на околишу, 
односно у осигурању средстава за покриће обнове уништеног и оштећеног околиша. Одговорност за штету 
је обвезноправни однос у којем је једна страна дужна поправити проузрочену штету другој страни, а друга 
је страна овлаштена захтијевати такав поправак. (Просо, М. (2015). Грађанскоправа одговорност у подручју 
заштите околиша, у: Зборник радова Правног факултета у Сплиту, вол. 52(3), стр. 705- 719)

11  Закон о облигационим односима Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске (ауторски пречишћени текст) 
(“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89) (“Службени лист РБиХ”, бр. 2/92, 13/93 и 13/94) (“Службени 
гласник РС”, бр. 17/93 и 3/96)

12  Перовић, С. (1980). Облигационо право, књига И. Београд: Привредна штампа.

Грађанскоправна заштита животне околи-
не има двоструку функцију: (1) превентив-
ну функцију,9 јер је сврха те врсте заштите 
спречавање настанка штете у животној око-
лини, и (2) репресивну функцију,10 будући 
да регулише одговорност за штету насталу 
загађењем животне околине. 

3. ОДАБРАНИ ПРИМЈЕРИ ДОБРЕ 
ПРАКСЕ

Право околине, као, условно речено, нова 
грана права у сегменту утврђивања грађан-
ске одговорности за онечишћење околине, 
има своје чврсте темеље у Закону о обли-
гационим односима СФРЈ (ЗОО), који се у 
великом дијелу и данас примјењује у већи-
ни бивших југословенских република.11 У 
том контексту вриједи указати на разговор 
уваженог проф. др. Слободана Перовића12 
и представника ЕУ о усклађивању прописа 
Републике Србије о облигационим односи-
ма с директивама и стандардима ЕУ. Наи-
ме, у тим разговорима проф. др Перовић је 
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представницима ЕУ указао да би ЕУ своје 
директиве и стандарде требало да усклади 
са стандардима из ЗОО, усвојеним 1978. 
године. Без обзира на дилему је ли се на-
ведени разговор уопште догодио или се 
ради о урбаној легенди, утемељено се може 
закључити да су у многоме стандарди из 
ЗОО ближи суштини људских права и те-
мељних слобода од директива ЕУ, а што 
зорно илустрира сљедећи навод из Декла-
рације Копаоничке школе природног пра-
ва: “Природа је мера свих ствари. Природ-
но право је мера свих права, представља 
основне констатације у филозофском и 
нормативном спису рационалног природ-
ног права, постојеће стање и могуће смер-
нице у развоју и већем степену остварења 
прокламованих права у будућности, како 
на универзалном тако и на регионалном 
плану.“13 

Пресудом Врховног суда ФБиХ број 070-0-
Рев-07-000 909 од 25.08.2008. године14 је, 
на основу одредбе члана 156. ЗОО, преина-
чена другостепена пресуда и тужитељима 
досуђена накнада нематеријалне штете на 

13  www. kopaonikschool.org/wp-content/uploads/2019/06/Prof-dr-Slobodan-Perovic-PDF.pdf
14  „7. Пресудом Врховног суда број 070-0-Рев-07-000 909 од 25. аугуста 2008. године дјелимично је уважена ревизија 

апеланата и другостепена пресуда је преиначена на начин да је одбијена жалба тужених против првостепене пресуде 
(којом је апелантима досуђен износ од по 3.000,00 КМ на име нематеријалне штете), те је та пресуда потврђена. 
Одлучујући о ревизији апеланата против дијела другостепене пресуде којим је у цијелости одбијен њихов захтјев за 
накнаду нематеријалне штете, Врховни суд је навео да је тачно да одредбом члана 200. ЗОО-а није предвиђена накнада за 
овакву врсту неимовинске штете, како је то навео Кантонални суд, али да није тачна тврдња тог суда да се ова накнада не 
може тражити ни по једној другој одредби материјалног права. Наиме, Врхови суд је истакао да се накнада такве штете 
може тражити по одредби члана 156. став 1. ЗОО-а којим је прописано да свако може тражити од другог да уклони извор 
опасности од кога пријети знатнија штета њему или неодређеном броју лица, као и да се уздржи од дјелатности од које 
произлази узнемиравање или опасност од штете, ако се наставак узнемиравања или штете може спријечити одговарајућим 
мјерама. Врховни суд је, такођер, образложио да је ставом 3. тог члана прописано да се за штету која настане у обављању 
опћекорисне дјелатности за коју је добијена дозвола надлежног органа може захтијевати само накнада штете која прелази 
нормалне границе. Врховни суд је закључио да из ове законске одредбе слиједи да се она не односи само на накнаду 
материјалне штете већ се може примијенити и код накнаде нематеријалне штете. Такођер је наведено да из доказа 
проведених у првостепеном поступку несумњиво слиједи да апеланти трпе такву штету као посљедицу имисија које 
прелазе уобичајене нормалне границе и узнемиравају апеланте у мјери већој од оне коју су дужни прихватити живљењем 
у таквој средини. С обзиром на наведено, Врховни суд је закључио да за прекомјерно узнемиравање, непријатности и 
штету у виду психичких поремећаја које трпе и које ће трпјети у будућности, апелантима припада новчана накнада у 
износима које је утврдио Опћински суд.“ (Одлука Уставног суда БиХ о допустивости број АП-3519/08 од 07.04.2011.)

15  “Имисија” - квалитет компоненти околине (зрак, вода, тло) која се изражава као просјечна вриједност у одређеном 
времену и простору. (члан 4. став (1), алинеја 5. Закона о заштити околине)

16  Члан 200. (Новчана накнада) (1) За претрпљене физичке болове, за претрпљене душевне болове због умањења животне 
активности, наружености, повреде угледа, части, слободе или права личности, смрти блиске особе као и за страх суд ће, 
ако нађе да околности случаја, а нарочито јачина болова и страха и њихово трајанје то оправдава, досудити правичну 
новчану накнаду, независно од накнаде материјалне штете као и у њеном одсуству. (2) Приликом одлучивања о захтјеву 
за накнаду нематеријалне штете, као и о висини њене накнаде, суд ће водити рачуна о значају повријеђеног добра и циљу 
коме служи та накнада, али и о томе да се њоме не погодује тежњама које нису спојиве са њеном природом и друштвеном 
сврхом. (Закон о облигационим односима Ф БиХ и РС (ауторски пречишћени текст) (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 
39/85, 45/89 и 57/89) (“Службени лист РБиХ”, бр. 2/92, 13/93 и 13/94) (“Службени гласник РС”, бр. 17/93 и 3/96)

име претрпљених душевних болова иза-
званих психичким сметњама због велике 
буке и прашине која се ствара приликом 
пријевоза шљаке. Према интерпретацији те 
пресуде из одлуке Уставног суда БиХ број 
АП-3519/08, Врховни суд је заузео став да 
се нематеријална штета због штетних ими-
сија15 не може успјешно тражити по основу 
одредбе члана 200. ЗОО,16 али да је одредба 
члана 156. ЗОО правни основ за досуду так-
ве штете.

Овом одлуком примјењено је начело „за-
гађивач плаћа“. Међутим, Кантонални суд 
у Сарајеву заузео је слично становиште и у 
случају када тужени није био загађивач. 

Пресудом тог суда број 65 0 П 386946 18 
Гж од 16.03.2021. године преиначена је пр-
востепена пресуда и усвојен тужбени зах-
тјев тужитељице за накнаду нематеријал-
не штете због душевних болова изазваних 
константним загађивањем ријеке поред 
које има викендицу, комуналним и другим 
крупним и ситним отпадом од стране непо-
знатих особа, против тужених Федерације 
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БиХ, кантона и општине на чијој терито-
рији се викендица налази и јавног кому-
налног предузећа које је задужено за одвоз 
отпада.

Кантонални суд у Сарајеву је закључио да су 
сви тужени солидарно одговорни за штету 
коју трпи тужитељица, на темељу уставних 
и законских обавеза тужених да воде бригу 
о здравој природној средини.

Суд у наведеној пресуди заузима став да је 
одредба члана 156. ЗОО правни основ за 
досуду штете настале усљед онечишћења 
природне околине, које није узроковано 
дјеловањем привредног друштва, него ба-
цањем комуналног и другог отпада од стра-
не грађана на непрописно мјесто, а како је 
то и у тужби наведено.

Суд је закључио да су тужени пропуштањем 
да предузму мјере из своје надлежности и 
кажњавају загађиваче ријеке нанијели не-
материјалну штету тужитељици.

Тужбени захтјев је усвојен на темељу од-
редбе члана 156. ЗОО,17 која носи наслов: 
Захтјев да се уклони опасност штете. 
Ове одредбе прописују да свака заинтере-
сована особа може захтијевати од другога 
да уклони извор опасности од којег пријети 
знатнија штета њој или неком броју особа, а 
и суздржати се од дјелатности од које про-
изилази узнемирање или опасност штете 
ако се настанак узнемиравања или штете 
не може спријечити одговарајућим мје-
рама. У ставу 2. је прописано да ће суд на 

17  Члан 156 (Захтјев да се уклони опасност) (1) Свако може захтијевати од другога да уклони извор опасности од кога 
пријети знатнија штета њему или неодређеном броју особа, као и да се уздржи од дјелатности од које произилази 
узнемиравање или опасност штете, ако се настанак узнемиравања или штете не може спријечити одговарајућим мјерама. 
(2) Суд ће на захтјев заинтересиране особе наредити да се подузму одговарајуће мјере за спречавање настанка штете или 
узнемиравања, или да се отклони извор опасности, на трошак држаоца извора опасности, ако овај сам то не учини. (3) Ако 
штета настане у обављању опћекорисне дјелатности за коју је добијена дозвола надлежног органа, може се захтијевати 
само накнада штете која прелази нормалне границе. (4) Али, и у том случају се може захтијевати подузимање друштвено 
оправданих мјера за спречавање наступања штете или за њено смањење. (Закон о облигационим односима ФБиХ и РС 
(ауторски пречишћени текст) (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89) (“Службени лист РБиХ”, бр. 2/92, 
13/93 и 13/94) (“Службени гласник РС”, бр. 17/93 и 3/96)

18  Благојевић, Б. (1978). Коментар Закона о облигационим односима. Београд: Савремена администрација.
19  Члан 157 (Захтјев да се престане са повредом права личности) (1) Свако има право захтијевати од суда или другог 

надлежног органа да нареди престанак радње којом се повређује интегритет људске личности, личног и породичног 
живота и других права његове личности. (2) Суд, односно други надлежни орган може наредити престанак радње под 
пријетњом плаћања извјесне новчане своте, одређене укупно или по јединици времена, у корист повријеђеног. (Закон 
о облигационим односима ФБиХ и РС (ауторски пречишћени текст) (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 
57/89) (“Службени лист РБиХ”, бр. 2/92, 13/93 и 13/94) (“Службени гласник РС”, бр. 17/93 и 3/96)

захтјев заинтересоване особе, а на трошак 
посједника извора опасности, наредити 
предузумање одговарајућих мјера у циљу 
спречавања настанка штете или узнемира-
вања или уклањање извора опасности. Ста-
вом 3. је прописано да се може захтијевати 
само накнада штете која прелази уобичаје-
не границе, уколико је настала у обављању 
општекорисне дјелатности за коју је добије-
на дозвола надлежног органа, а у ставу 4. да 
се и у том случају може захтијевати поду-
зимање друштвено оправданих мјера ради 
спречавања наступања штете или њезиног 
смањивања.

Из наведених одредаба произилази да су 
ставови 1., 2. и 4. правни основ за подно-
шење негаторне тужбе којом се од суда тра-
жи да нареди одређено поступање или про-
пуштање како до штете или узнемиравања 
не би дошло, а да став 3. представља основ 
за усвајање тужбеног захтјева за накнаду 
штете, значи, када је штета већ наступила, 
под условом да је штета прекомјерна.

Према проф. др Благојевићу18 ratio legis 
одредбе члана 156. ЗОО представља специ-
фичност Закона који пружа заштиту од мо-
гућег узроковања штете или узнемиравања 
и прије настанка штете јер заинтересираној 
особи обезбјеђује превентивне мјере.

Уочљиво је преплитање и могућност анало-
гне примјене одредаба члана 156. и одредбе 
члана 157. ЗОО,19 будући да одредба члана 
157. став 2. прописује и могућност плаћања 
„... становите новчане своте, одређене 
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укупно или по јединици времена, у корист 
повријеђеног“ као пријетњу непоступања 
по наредби суда или другог надлежног ор-
гана да се престане са радњом којом се по-
вређује право личности.

На цјелисходност аналогије упућују проф. 
др Перовић и проф. др Визнер, док проф. др 
Благојевић сматра да нема мјеста примјени 
аналогије зато што одредба члана 156. из-
међу осталог, прописује забрану дјелатно-
сти од које потиче узнемиравање и опасност 
од настанка штете.

Могуће практично рјешење би било да се у 
случају кумулативног постојања: опасности 
од повреде права личности и неизвршавања 
налога суда о уклањању извора опасности 
или предузимању мјера за спречавање на-
станка штете или узнемиравања, штетнику 
наложи плаћање новчане казне у укупном 
износу или по јединици времена.

Одредба става 3. члана 156. везана је за 
чињеничну ситуацију у којој штетник при-
чини штету у обављању општекорисне дје-
латности за коју је добијена дозвола над-
лежног органа. 

Кантонални суд очигледно, примјењујући 
цитирану норму, тужено јавно комунал-
но предузеће сматра особом која обавља 
општекорисну дјелатност, а у конкретном 
случају је континуираним нечињењем – 
неизвршавањем својих обавеза, причини-
ла штету тужитељици, односно оштећеној 
особи. И одредба члана 184. ЗОО20 нагла-
шава одговорност комуналних предузећа за 

20  Члан 184. (Одговорност у вези са вршењем послова од опћег интереса) Организације које обављају комуналну или другу 
сличну дјелатност од јавног интереса одговарају за штету ако без оправданог разлога обуставе или нередовно обављају 
своју услугу. (Закон о облигационим односима ФБиХ и РС (ауторски пречишћени текст) (“Службени лист СФРЈ”, бр. 
29/78, 39/85, 45/89 и 57/89) (“Службени лист РБиХ”, бр. 2/92, 13/93 и 13/94) (“Службени гласник РС”, бр. 17/93 и 3/96)

21  Члан 172 (Одговорност правне особе за штету коју проузрокује њезин орган) (1) Правна особа одговара за штету коју 
њезин орган проузрокује трећој оосби у вршењу или у вези са вршењем својих функција. (2) Ако за одређени случај није 
што друго у закону одређено, правна особа има право на накнаду од особе која је штету скривила намјерно или крајњом 
непажњом. (3) То право застаријева у року од шест мјесеци од дана исплаћене накнаде штете. (Закон о облигационим 
односима ФБиХ и РС (ауторски пречишћени текст) (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89) (“Службени 
лист РБиХ”, бр. 2/92, 13/93 и 13/94) (“Службени гласник РС”, бр. 17/93 и 3/96)

22  Члан 155. (Штета) Штета је умањење нечије имовине (обична штета) и спречавање њезина повећања (измакла корист), 
а и наношење другом физичког или психичког бола или страха (нематеријална штета). (Закон о облигационим односима 
ФБиХ и РС (ауторски пречишћени текст) (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89) (“Службени лист 
РБиХ”, бр. 2/92, 13/93 и 13/94) (“Службени гласник РС”, бр. 17/93 и 3/96)

23  Радоловић, А. (2006). Право особности у новом Закону о обвезним односима, у: Зборник Правног факултета 
Свеучилишта у Ријеци, (1), стр. 129-170.

штету, уколико без оправданог разлога об-
уставе или нередовно обављају услугу, и то 
по принципу претпостављене кривице.

Међутим, у односу на преостале тужене, 
Федерацију БиХ, кантон и опћину могло 
би се нагласити да одговарају за другога на 
темељу одредбе члана 172. став (1) ЗОО.21 
Ови сегменти јавне власти одговарају за 
штету коју не/чињењем узрокују њени ор-
гани. У поступку је неспорно да инспекциј-
ски органи сва три нивоа јавне власти, дуги 
низ година, нису изрекли нити једну нов-
чану казну или другу санкцију било којем 
загађивачу.

Оправдано се поставља питање због чега 
Врховни суд ФБиХ основ за досуду овакве 
штете не види у одредбама чланова 155. и 
200. ЗОО. Одредба члана 155. ЗОО22 пропи-
сује да је нематеријална штета наношење 
другоме физичког или психичког бола или 
страха. Како уочава др сц. Алдо Радоло-
вић,23 законодавац није био конзистентан, 
па је у одредби члана 200. ЗОО прописао 
могућност досуде штете за душевне (а не 
и за психичке) болове, али разлика у тер-
минима не би требало да буде препрека за 
досуду овог вида нематеријалне штете. Од-
редба члана 200. ЗОО, између осталог, про-
писује могућност досуде правичне накнаде 
штете и у случају повреде права личности. 
Најважније право личности је право на жи-
вот, које у себи садржи право на физички, 
психички и душевни интегритет. Живот у 
чистој и уредној средини омогућава човје-
ков психички и душевни интегритет.
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Истина, технолошки напредак увелико 
детерминира ово право личности. Стога 
одредба члана 156. ЗОО прописује могућ-
ност да суд наложи прдузимање друштвено 
оправданих мјера ради спречавања настан-
ка штете или њеног смањења.

Нема разлога да се живот у здравом и чи-
стом окружењу не сматра правом личности, 
па да се повреда тог права (уколико су ис-
пуњени и остали услови из члана 200. ЗОО) 
не санкционише досудом накнаде штете. 
Др сц. Радоловић наводи: „Постоји изравна, 
чак синонимска веза, између права особно-
сти и неимовинске штете.“

Кантонални суд у Сарајеву је цијенио све 
околности случаја и прекомјерност штете. 
У оквиру оцјене свих околности случаја суд 
је посебно образложио да су тужени тужбе-
ни захтјев оспоравали наводима да „... сви 
живимо у смећу јер су грађани несавјесни и 
да сви требамо трпити такво стање.“

Тужени су прерано заборавили Марксову 
мисао: „Не одређује свијест људи њихо-
во биће, већ обратно, њихово друштвено 
биће одређује њихову свијест.“

Сигурно је да ове одредбе, као и Закон о 
облигационим односима у цјелини, дају 
неограничен простор креације правници-
ма, посебно судијама и адвокатима, да кроз 
конкретне, појединачне, мале и велике спо-
рове, дођу до успоставе правне државе и 
упуте јасну поруку институцијама власти и 
привредним субјектима о недопуштености 
кршења закона или игнорирања закона.

Било би сврсисходно у пракси искоришта-
вати и могућност тзв. народних тужби јер 
одредба члана 156. прописује могућност 
подношења тужбе од сваке заинтересоване 
особе. У принципу, сви су заинтересирани 
за здраву природну околину.24

24  „Право на здрав околиш спада у људска права треће генерације (human rights of third generation). Она су нова категорија, 
цији су носитељи најчешће неодредени колективитети („народ“ или „нација“, „грађани“, „заједница“, „свако“, итд.), 
то јест они колективитети који „не спадају у уобичајену појавну слику у међународном јавном праву и нису носиоци 
права“. Стога се називају још и „правима народа“, „правима солидарности“ или „колективним правима“. (Липовача, 
Х. & А. Бакрач (2013). Институционални и правни оквир заштите околиша на нивоу Босне и Херцеговине – тренутна 
ситуација, изазови и перспективе на путу према Европској унији, у: Зборник радова 9th International Scientific Conference 
on Production Engineering, Roma, стр. 663-668)

25  Визнер, Б. (1978). Коментар закона о обвезним (облигационим) односима. Загреб: Ријечка тискара.

Судска пракса у правилној примјени наве-
дених норми учврстила би судски стуб вла-
сти и доказала да није под утицајем изврш-
не власти у којој су најизраженији партику-
ларни интереси политичких странака.

Истина, пред судом је тежак задатак 
истовремене оцјене више објективних и 
субјективних околности, или, како наво-
ди др Борис Визнер25 у коментару одредбе 
члана 200. ЗОО: „Уколико се на тај начин 
успије спознати и утврдити упитни субјек-
тивни феномен психичке поремећености 
оштећеника, тада он за суд више није чи-
сто субјективан, унутрашњи, лични и не-
материјални феномен, већ објективан и 
материјалан, и слиједом тога правно ре-
левантан феномен, односно, објективна и 
материјална правно релевантна штета, за 
чије се поправљање (због недостатка дру-
гих прикладнијих начина) може одредити 
и досудити један приближни новчани из-
нос, али не у смислу неке потпуне и екви-
валентне новчане репарације, већ у смис-
лу приближне правичне задовољштине, 
сатисфакције због оштећенику нанијетих 
повреда његове личности, односно његових 
права личности и интереса, пазећи при том 
да се не деградира његова личност, с једне 
стране, уз истовремену пажњу спречавања 
евентуалног лукративног захтијевања ове 
врсте накнаде, с друге стране. Обзиром на 
изнијете потешкоће предметног тражења, 
утврђивања и досуђења накнаде за повреде 
оштећеникових права личности, очито је да 
законодавац није могао некако безувјетно 
прописати одређене детаљне и присилне 
норме о томе како суд треба поступити у сва-
ком конкретном случају поправљања нема-
теријалних штета, већ је поставио „законски 
оквир“ унутар кога треба ово поправљање 
утврђивати и досуђивати арбитрарно, тј. 
по слободном судачком увјерењу и савјести, 
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имајући у виду специфичност сваког слу-
чаја, посебно пак интензитет оштећеникове 
психичке поремећености и циљ којем слу-
жи предметна накнада, имовинске прилике 
једне и друге стране и слично.“

Очекивати је да ће цитирана одлука Кан-
тоналног суда у Сарајеву потакнути на раз-
мишљање и дјеловање извршну власт, а 
посебно инспекцијске органе. Том би при-
ликом било пожељно да схвате да се одлу-
ка темељи на одредби члана 172. ЗОО, иако 
то у одлуци није изричито наведено, те да 
искористе законску могућност регресирања 
од службених особа које неће и/или не знају 
радити свој посао. Дакако, посао за који их 
порезни обавезници плаћају.

Адвокати би кориштењем благодати наве-
дених законских одредаба у појединачним 
поступцима могли допринијети успостави 
правне државе и, у оквиру тих тежњи, ефи-
каснијој заштити грађана и правних особа.

Нажалост, само се санкционисањем може 
постићи да друштвено биће одреди свијест 
људи.

Гледајући искључиво с аспекта ефективног 
рјешења еколошких проблема, наведена 
пресуда Кантоналног суда у Сарајеву пред-
ставља Пирову побједу. Загађење и даље 
остаје проблем. Из тог је разлога тужитељи-
ца предложила туженима Федерацији БиХ, 
кантону и општини да правоснажну пресу-
ду изврше на начин да јој доставе доказе да 
су, свако из своје надлежности, изрекли и 
наплатили новчане казне у висини главног 
дуга и законске затезне камате, а да ће се 
она у том случају одрећи права на наплату 
главнице и камата.

Одговор се чека.
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УВОД

Законом о лијечењу неплодности биомеди-
цински потпомогнутом оплодњом («Служ-
бене новине Федерације БиХ» број 58/18) у 
даљем тексту Закон, који је ступио на снагу 
03. августа 2018. године, дефинисани су ус-
лови и начин лијечења и друга питања од 
значаја за примјену поступка биомедицин-
ски потпомогнуте оплодње.

Законом се оставља рок здравстве-
ним установама које обављају поступак 

биомедицински потпомогнуте оплодње да 
у периоду од 18 мјесеци од дана ступања на 
снагу Закона, ускладе своје прописе и по-
словање. Наведени рок истиче крајем дру-
гог мјесеца 2021. године.

Правну помоћ коју здравствене установе 
(приватне и јавне), траже од правника како 
би усагласили своје пословање по Закону, 
односе се на низ питања од којих су најзна-
чајнија питања везана за правно савјето-
вање пацијената. 

Ениса Буљубашић, адвокат из Сарајева

Правни савјетник у ПЗУ «Bahceci Health Services BH»

Правно савјетовање 
партнера у поступку 
биомедицински 
потпомогнуте оплодње

Сажетак

Одредбом члана 34. Закона о лијечењу неплодности биомедицински потпомогну-
том оплодњом («Службене новине Федерације БиХ» број 58/18), прописано је да 
правник даје информације брачним или ванбрачним партнерима о посљедица-
ма поступка биомедицински потпомогнуте оплодње, прије него што приступе 
примјени поступка. Здравствена установа која обави поступак биомедицински 
потпомогнуте оплодње без прописаног правног савјетовања, чини прекршај за 
који се одређује новчана казна у складу са чланом 67. Закона.

Тема овог рада, обрадила би питање начина правног савјетовања пацијената у 
здравственим установама на које се односе одредбе Закона и шта је досадашња 
пракса правног савјетовања показала као смјернице за рад и упуту правницима, 
који пружају услугу обавезног правног савјетовања.   
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Одредбом члана 34. Закона, прописано је 
обавезно правно савјетовање о правним 
посљедицама поступка биомедицински 
потпомогнуте оплодње, брачних или ван-
брачних партнера прије него што приступе 
примјени поступка биомедицински потпо-
могнуте оплодње. Такође је прописано да 
правно савјетовање врши искључиво прав-
ник, али се не наводе све специфичности 
правног савјетовања. У одредби члана 36. 
став 5. Закона наводи се да ће се поријекло 
дјетета утврђивати Породичним законом 
Федерације БиХ, што представља само јед-
но од великог броја питања током правног 
савјетовања партнера о којим треба посве-
тити већу пажњу и будући научно-истражи-
вачки рад из ове области.

Начелне упуте током правног 
савјетовања

Када се партнери (брачни или ванбрачни) 
одлуче за поступак биомедицински пот-
помогнуте оплодње, прије самог почетка 
здравственог третмана морају да доставе 
потребну документацију која ће бити састав-
ни дио њиховог здравственог картона те да 
испуне законске  услове. Упуте о потребној 
документацији као и друге упуте и одговоре 
на правна питања у вези здравственог трет-
мана, партнери ће добити од правника.

Правно савјетовање партнера почиње крат-
ким упутама о основним начелима здрав-
ствене дјелатности, заштити личних пода-
така, професионалној тајни те да се посту-
пак биомедицински потпомогнуте 
оплодње проводи искључиво узајам-
ном сагласношћу воља оба партне-
ра, који свој пристанак за сваки поједи-
начни поступак у третману дају у писменом 
облику  на обрасцу који добију од стране 
здравствене установе. Важно је истаћи и 

1 Члан 35. Став 3. Закона о лијечењу неплодности биомедицински потпомогнутом оплодњом
2 Правилник о облику и садржају основне медицинске документације (“Службене новине Федерације БиХ”, број 61/18), 

Правилник о облику, садржају и начину вођења индивидуалних извјештајних образаца и других помоћних образаца за 
вођење евиденција (“Службене новине Федерације БиХ”, број 61/18), Правилник о начину и роковима достављања, као 
и облику и форми збирних извјештајних образаца (“Службене новине Федерације БиХ”, број 61/18)

3 Члан 7.став 2. Закона о лијечењу неплодности биомедицински потпомогнутом оплодњом
4 Члан 28. Закона о лијечењу неплодности биомедицински потпомогнутом оплодњом
5 Члан 31. став 3. Закона о лијечењу неплодности биомедицински потпомогнутом оплодњом

да се и изјава о повлачењу пристан-
ка даје искључиво у писменој форми, 
којом партнери узајамно или појединачно 
могу одустати од поступка биомедицински 
потпомогнуте оплодње у било којој фази по-
ступка све до тренутка када сјемене ћелије 
или ембрион није унесен у тијело жене1. 
Писаном изјавом о повлачењу пристан-
ка (на обрасцу који добијају од здравстве-
не установе), дају и пристанак да се ћелије 
уништавају, а ембриони искључују из свих 
поступака. Већина образаца које здравстве-
на установа даје пацијентима на потпис, 
прописана је подзаконским актима.2

Основни услови за приступ поступку 
биомедицински потпомогнуте 
оплодње

Партнери у поступку биомедицински пот-
помогнуте оплодње су искључиво мушка-
рац и жена (брачна и ванбрачна заједница 
слиједи дефиницију из Породичног закона 
Федерације Босне и Херцеговине; «Служ-
бене новине Федерације БиХ» бр.: 35/05 и 
41/05)3, који су пунољетни и пословно спо-
собни и у доби која омогућава обављање 
родитељских дужности, подизање, одгој и 
оспособљавање дјетета за самосталан жи-
вот4, а који су дужни доказати партнерство 
на начин да:

1.  брачни партнери достављају извод из 
матичне књиге вјенчаних,

2.  ванбрачни партнери достављају:

a) овјерену нотарску изјаву о постојању 
ванбрачне заједнице5

b) мушкарац из ванбрачне заједнице до-
ставља у пет примјерака, овјерене но-
тарске изјаве о признању очинства 
дјетета које ће бити зачето у поступку 
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биомедицински потпомогнуте оплодње 
у два примјерка 6

c) жена из ванбрачне заједнице у пет 
примјерака доставља нотарску изјаву 
о пристанку на признање очинства тог 
дјетета у два примјерка 7

Овјерена нотарска изјава којом се доказује 
постојање ванбрачне заједнице Законом 
није прецизирана да треба бити издата у 
форми нотарски обрађеног акта. У доса-
дашњој пракси правног савјетовања, већина 
ванбрачних партнера би достављали  текст 
изјаве у којој изјављују да су у ванбрачној 
заједници, док нотар само овјери њихове 
потписе, утврђујући идентитет потписника 
изјаве без икакве одговорности на садржај 
изјаве. Тако овјерене изјаве нису поткрије-
пљене нужним доказима (постојању зајед-
ничког домаћинства партнера, мјеста пре-
бивалишта на истој адреси дуже од двије 
године и слично) које би нотару морали 
приложити како би изјава о постојању ван-
брачне заједнице била вјеродостојна. Од-
редба члана 31. став 4. Закона и наводи да 
се ванбрачна заједница мушкарца и жене 
дефинише у складу са одредбама Породич-
ног закона Ф БиХ и с тим у вези нотарска 
изјава морала би бити сачињена у форми 
нотарски обрађеног акта. 

Током савјетовања ванбрачних партнера, 
свједочила сам изразитој креативности у 
доказивању партнерске заједнице која за 
циљ има да се само један од партнера у по-
ступку савјетовања, оствари као родитељ. 
Одредбом члана 37. Закона прописана је за-
брана даривања сполних ћелија и сполних 
ткива између партнера који нису у брач-
ном/ванбрачном односу, за чији прекршај 
је прописана новчана казна.8 Ванбрачни 
партнери често нису свјесни да дијете за-
чето у поступку биомедицински потпомо-
гнуте оплодње има права на законско на-
сљеђивање имовине оба партнера, што их 
наводи на размишљање о даљим корацима 

6 Члан 36. Став 2. Закона о лијечењу неплодности биомедицински потпомогнутом оплодњом
7 Члан 36.став 2. Закона о лијечењу неплодности биомедицински потпомогнутом оплодњом
8 Члан 67. Тачка ј) Закона о лијечењу неплодности биомедицински потпомогнутом оплодњом
9 Члан 214. Кривични закон Федерације Босне и Херцеговине («Службене новине Федерације БиХ» бр.:36/03, 21/04, 

69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16 и 75/17 )

у здравственом третману.

Такође, отворено тржиште, доноси нам и 
богатство ситуација које се могу очекивати 
од пацијената који ради услуга биомеди-
цински потпомогнуте оплодње долазе из 
иностранства и доносе своје културе пар-
тнерских обичаја. У једном од занимљивих 
ситуација за које је битно да правник буде 
спреман и благовремено дјелује у тренут-
ку савјетовања парова је и достављање на 
увид доказа о брачној заједници са другом 
женом и изјава прве жене којом она даје са-
гласност другој жени да са њиховим зајед-
ничким супругом приступи биомедицински 
потпомогнутој оплодњи. 

Правник мора бити опрезан са сазнањима 
до којих долази током савјетовања и ради-
ти у интересу будућег дјетета, мајке, оца и 
здравствене установе која би у наведеној 
ситуацији (заједнички супруг прве и друге 
жене), директно била судиоником у подр-
шци полигамне заједнице, а која је према 
прописима кривичног права у Федерацији 
Босне и Херцеговине, кривично дјело. 9

Права која партнери имају у току 
биомедицински потпомогнутог 
поступка

Партнерима је битно навести сва права која 
према одредбама Закону имају, а то укљу-
чује и упуте да:

- Партнери заједно са специјалистом ги-
некологије и акушерства, одлучују у ода-
биру поступка биомедицински потпомо-
гнуте оплодње;

- Прије почетка поступка биомедицин-
ски потпомогнуте оплодње, партнери 
се у писаном облику изјашњавају да ли 
желе оплодњу до двије или више јајних 
ћелија;

- Похрањене сполне ћелије, сполна 
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ткива и ембриони чувају се у здравстве-
ној установи до пет година уз могућност 
продужавања на још пет година. Ако се 
партнери не могу договорити о време-
ну чувања неупотријебљених ембриона 
или један од партнера накнадно опо-
зове сагласност, спор се рјешава у суд-
ском поступку, те се ембриони чувају до 
окончања судског поступка. Трошкове 
чувања ембриона до окончања судског 
поступка, партнери сносе солидарно;

- У случају смрти особе од које потичу 
ембрији, сполне ћелије и сполна ткива 
који су похрањени, исти се уништавају 
од стране здравствене установе која их 
је похранила у року од 30 дана од дана 
сазнања о смрти особе од које потичу;

- На вријеме бити упозорени о слабим ре-
зултатима лијечења (неуспјешна биоме-
дицински потпомогнута оплодња), ри-
зична трудноћа, ризик за дијете;

- Пријенос ембрија из једне здравствене 
установе у другу здравствену установу 
могућ је само на основу рјешења феде-
ралног министра здравства, који рје-
шење доноси након одлуке Комисије за 
примјену поступка биомедицински пот-
помогнуте оплодње;10

- Финансирање биомедицински потпо-
могнуте оплодње на терет средстава 
обавезног здравствено осигурање до 
данас није на снази. За сада путем кан-
тоналних одлука и правилника о суфи-
нансирању/рефундацији трошкова, те 
одлукама појединих општина, паровима 
се помаже да дио трошкова из биомеди-
цински потпомогнуте оплодње не сносе 
сами. Савјетовање у овом дијелу, зависи 
од одлука општина и кантона које важе 
у кратком временском периоду. 

10 Рјешење број: 02-37-1221/19 26.02.2019. године којим се именује Комисија за примјену поступака биомедицински 
потпомогнуте оплодње као стручно и савјетодавно тијело при федералном министарству здравства (“Слуз̌бене новине 
Федерације БиХ”, број 16/19) 

Изричите забране у биомедицински 
потпомогнутој оплодњи 

Изричите забране у биомедицински потпо-
могнутој оплодњи су:

- да се поступак користи ради одабира 
пола будућег дјетета (осим у случајеви-
ма избјегавања тешке насљедне болести 
везане уз пол);

- сурогат мајчинство;

- стварање генетички идентичног другог 
људског бића (живог или мртвог),

- научни или истраживачки рад на ембри-
ону и стварање ембриона у такве сврхе;

- омогућити вантјелесни развој ембрија 
старији од шест дана; и 

- остале одредбе којим Закон штити 
ембрион.

Напомене

Писаним изјавама о сваком појединачном 
поступку спајања женске и мушке полне ће-
лије ради постизања трудноће и порођаја на 
начин другачији од полног односа, партне-
ри започињу са стварањем дјетета. Партне-
ри су дужни да заједнички брину о дјетету 
зачетом у поступку биомедицински потпо-
могнуте оплодње.

Оспоравање мајчинства и очинства дјетета 
зачетог у поступку биомедицински потпо-
могнуте оплодње, спроводи се у складу са 
одредбама Породичног закона Федерације 
Босне и Херцеговине. До сада није познат 
случај у Федерацији Босне и Херцеговине, 
да су се родитељи жалили на рад здравстве-
не установе и сумњали у замјену ембрија. 
Томе доприноси и чињеница да је пропи-
сима Закона о систему побољшања квали-
тета, сигурности и о акредитацији у здрав-
ству («Службене новине Федерације Босне 
и Херцеговине» бр.: 59/05, 52/11 и 6/17), 
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прописан поступак акредитације здрав-
ствених установа којим се успостављају 
стандарди у раду за оптимални квалитет, да 
грешака у раду не буде.

Током инспекцијског надзора и у поступку 
верификације услуга и издавање дозволе 
за рад од стране федералног министарства 
здравства, здравствена установа мора има-
ти доказ на који начин је обезбјеђено прав-
но савјетовање за пацијенте (уговор о раду 
са правником, ангажовањем адвоката и сл). 
Опреза ради у сваком здравственом картону 
парова добро би било да посједују потврду 
о спроведеном правном савјетовању, како 

би приликом приступа биомедицински 
потпомогнутој оплодњи, доктор медицине 
специјалиста гинекологије и акушерства, 
могао да изврши увид и утврди да су парови 
обавили све законом прописане елементе 
потребне за први третман. 

У коначници поштивањем свих прописа 
како од стране здравствене установе, тако и 
од стране партнера, доприноси се стварању 
услова да дијете зачето у поступку биоме-
дицински потпомогнуте оплодње, започне 
свој животни пут у здравој ћелији друштва.

Сарајево, 28.04.2021.године
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УВОД

Дана 28.01.2020. године Уставни суд Фе-
дерације Босне и Херцеговине (у даљем 
тексту: Уставни суд) донио је пресуду, која 
гласи: “Утврђује се да је члан 45. став 1. и 

члан 49. ст. 1, 2. и 3. Породичног закона Фе-
дерације Босне и Херцеговине (“Службене 
новине Федерације БиХ”, број 35/05, 41/05 
и 31/14) у складу са Уставом Федерације 
Босне и Херцеговине. Пресуду објавити у 

Ђемалудин  Мутапчић, адвокат

Вансудски поступак 
посредовања у складу са 
Уставом Федерације Босне  
и Херцеговине

Сажетак

Правно је  интересантно уочити да су поједине законске норме о посредовању до-
спјеле пред Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине. Наиме, Уставни суд Фе-
дерације Босне и Херцеговине, одлучујући о захтјеву потпредсједника Федерације 
Босне и Херцеговине за оцјену уставности, донио је пресуду, којом се утврђује да 
је члан 45. став 1. и члан 49. ст. 1, 2. и 3. Породичног закона Федерације Босне и 
Херцеговине у складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине. 

Ова пресуда је веома значајна у законодавству и правној пракси, имајући у виду 
и различитости у породичноправним односима у правним системима у Босни и 
Херцеговини. 

У пресуди је, поред осталог, истакнуто да: “Европска унија препоручује необа-
везност посредовања, али да није ни искључила могућност да оно у националним 
правима буде нормирано као обавезно. Ова могућност је призната само под усло-
вом да се нормирањем обавезног посредовања законодавци не мијешају у право на 
приступ суду. Из овога се може закључити да обавезност посредовања као прет-
ходног поступка, сама по себи, не значи повреду права на приступ суду као једног 
од елемената права из члана 6. Европске конвенције о заштити људских права и 
основних слобода (право на правично суђење)“. 

Кључне ријечи:  посредовање, посредници, судски поступак за развод брака
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“Службеним новинама Федерације БиХ.“1.

У захтјеву овлаштеног предлагача за оцје-
ну уставности наводи се, између осталог, да 
се поступком посредовања крши право на 
приступ суду, нарушава једнакост брачних 
партнера у случају развода брака с обзи-
ром на немогућност покретања бракораз-
водног судског поступка, те да је пружање 
услуга посредовања у Федерацији Босне 
и Херцеговине “комерцијализовано“ због 
плурализма посредника, чиме је дошло до 
посредне дискриминације и повреде права 
грађана по основу економско-социјалног 
статуса.

У образложењу пресуде Уставни суд је на-
вео да се дата аргументација овлаштеног 
предлагача у погледу оспорених одредби 
Закона не би могла сматрати оправданом и 
да је Парламент Федерације Босне и Херце-
говине (у даљем тексту: Законодавац) имао 
уставни основ за његово доношење.

Пресуда Уставног суда је значајна како са 
процесноправног, тако и са материјално-
правног аспекта. Ово и због тога што је, на-
кон примјене оспорених одредби Закона у 
пракси дуже од десет година, Уставни суд 
заузео став да не стоје доктринарни ста-
вови, као што су: “рјешење о обавезности 
посредовања требало би да се изостави“2 и  
“посредовање поново укључити у бракораз-
водни поступак“3, који су се појавили на-
кон почетка примјене Породичног закона 
Федерације Босне и Херцеговине4 (у даљем 
тексту: ПЗ ФБиХ).

Осим тога, пресуда Уставног суда је значајна 
у законодавству и правној пракси, имајући у 
виду и различитости у породичноправним 
односима у правним системима у Босни и 
Херцеговини, гдје умјесто једног јединстве-
ног Породичног закона из 1979. године, у 

1Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-26/18 od 28.01.2020. godine objavljena 13.03.2020. godine  
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/20).

2 Duman, Dž. Posredovanje u porodičnom pravu, magistarski rad, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2007, str. 78-81.
3 Bubić, S. Ustanova porodičnog posredovanja u evropskom, njemačkom i domaćem pravu, Časopis NPR Nova pravna revija 

Sarajevo, broj 2/2011, decembar/prosinac 2011.
4 “Službene novine Federacije BiH”, br. 35/05, 41/05 i 31/14.
5 “Službeniglasnik Republike Srpske”, br.54/02 i 41/08.
6 “Službeniglasnik Brčko distrikta BiH”, broj23/07.

савременој Босни и Херцеговини, први пут 
у њеној правној хисторији, имамо три по-
себна породична закона, које су донијеле 
компетентне законодавне власти. Наиме, 
поред ПЗ ФБиХ, у нашој земљи имамо По-
родични закон Републике Српске5 (у даљем 
тексту: ПЗ РС) и Породични закон Брчко 
дистрикта Босне и Херцеговине6 (у даљем 
тексту: ПЗ БД БиХ).

Пресудом Уставног суда опстали су  законо-
давни концепти посредовања и посредника, 
као и однос вансудског поступка посредо-
вања и судског поступка за развод брака.

У даљем тексту овог рада укратко се при-
казују законодавни и уставноправни аспек-
ти наведена три концепта из ПЗ ФБиХ, са 
циљем да се у пракси спроводе норме и ин-
тенције законодавца односно уставотворца. 

ПОСРЕДОВАЊЕ

Институт посредовања, којим се реформира 
поступак мирења, а који је био фаза судског 
поступка до почетка примјене ПЗ ФБиХ, 
представља институт уграђен у ПЗ ФБиХ 
тако да представља претходни тј. вансудски 
поступак. У члану 45. став 1. ПЗ ФБиХ про-
писано је: “(1) Прије покретања поступ-
ка за развод брака, брачни партнер или 
оба брачна партнера који имају дјецу над 
којом остварују родитељско старање, као 
и за вријеме трудноће жене, дужни су под-
нијети захтјев за посредовање физичком 
и правном лицу овлаштеном за посредо-
вање.“

Законодавац користи термин “родитељско 
старање“ у члану 45. став 1. ПЗ ФБиХ. У вези 
с тим, у судској пракси је веома важан дио 
образложења пресуде Уставног суда у коме 
се истиче да обавеза посредовања није об-
лигаторног карактера у случају да је једном 
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родитељу одузето родитељско старање над 
дјететом, а из разлога таксативно наведе-
них у члану 154. ПЗ ФБиХ (злоупотреба ро-
дитељских права, грубо занемаривање ро-
дитељских дужности, напуштањем дјетета, 
небризи о дјетету с којим не живи, ставља у 
опасност сигурност, здравље или морал дје-
тета и др).

У проведеној јавној расправи о Нацрту ПЗ 
ФБиХ подржан је став да је институт посре-
довања вансудски поступак прије покре-
тања поступка за развод брака пред над-
лежним судом7 и да у области посредовања 
треба увести плурализам лица овлаштених 
за посредовање.

Рјешења о породичном посредовању у по-
родичним законима у Босни и Херцеговини 
су различита – у ПЗ РС задржан је, односно 
у ПЗ БДБиХ нормиран је институт мирења, 
док је у ПЗ ФБиХ он замијењен институтом 
посредовања.

Тврдњу овлаштеног предлагача да се ус-
краћивањем могућности покретања по-
ступка за развод брака због изостанка из 
поступка посредовања крши право на при-
ступ суду из члана 6. Европске конвенције о 
заштити људских права и основних слобо-
да, Уставни суд није уважио. У том смислу, 
Уставни суд је у образложењу пресуде навео 
и сљедеће: “Европска унија препоручује не-
обавезност посредовања, али да није ни ис-
кључила могућност да оно у националним 
правима буде нормирано као обавезно. Ова 
могућност је призната само под условом 
да се нормирањем обавезног посредовања 
законодавци не мијешају у право на при-
ступ суду. Из овога се може закључити да 
обавезност посредовања као претходног 
поступка, сама по себи, не значи повреду 
права на приступ суду као једног од елеме-
ната права из члана 6. Европске конвен-
ције о заштити људских права и основних 
слобода (право на правично суђење)“.

7 Imajući u vidu da je federalno ministarstvo pravde Sarajevo bilo tehnički obrađivač PZ FBiH, uputno je o tome vidjeti spise 
predmeta tog ministarstva broj: 03-06-111/05, kao i Izvještaj o organiziranoj i provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu PZ FBiH 
objavljen u publikaciji, priređivač Mutapčić, Đ.  Porodični zakon Federacije Bosne i Hercegovine, federalno ministarstvo pravde 
Sarajevo i DES-Sarajevo, 2005. 

8 (“Službene novine Federacije BiH”, br. 5/06 i 15/06).
9 (“Službene novine Federacije BiH”, broj 5/06).

Поступак посредовања се покреће подно-
шењем захтјева за посредовање физичком 
и правном лицу овлаштеном за посредо-
вање. Овај вансудски поступак окончава 
се записником и стручним мишљењем ов-
лаштеног посредника у поступку посредо-
вања. Поступак посредовања ће се обуста-
вити у случају из члана 49. став 1. ПЗ ФБиХ, 
ако се оба брачна партнера, уредно позвана, 
не одазову на позив да судјелују у поступку 
посредовања, а не оправдају свој изостанак.

ПОСРЕДНИЦИ

Једна од измјена учињених у ПЗ ФБиХ, по 
којем се он разликује од наведена друга два 
домаћа закона, односи се на надлежност за 
посредовање. С органа старатељства, који 
је на основу и у оквиру ПЗ РС и ПЗ БДБиХ 
остао надлежан за мирење, у ПЗ ФБиХ по-
средовање је у надлежности физичких и 
правних лица овлаштених за посредовање 
(плурализам посредника). 

С обзиром на то да ПЗ ФБиХ не садржи све 
детаље у вези са посредовањем, Уставни суд 
указује да су одредбе које се односе на ов-
лаштеног посредника и садржај поступка 
посредовања, у одређеној мјери, конкре-
тизиране у подзаконским актима, којих се 
посредници,  као непристрасна и неутрална 
стручна лица које бира посебна комисија 
федералног министарства рада и социјалне 
политике, морају стриктно придржавати у 
пракси, и то:

1. Правилник о условима које мора испуни-
ти физичко и правно лице овлаштено за 
посредовање између брачних партнера 
прије покретања поступка за развод бра-
ка8  и 

2. Правилник о основним елементима које 
мора садржавати стручно мишљење у 
поступку посредовања прије покретања 
поступка за развод брака9.
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Однос вансудског поступка посредо-
вања и судског поступка за развод 
брака

Однос вансудског поступка посредовања и 
судског поступка за развод брака јесте од-
нос међусобне условљености и повезаности. 

Посредовање је процесна претпоставка за 
покретање судског парничног поступка за 
развод брака. Тако је за покретање брако-
разводне парнице у случајевима из члана 
45. став 1. у вези са чланом 49. ПЗ ФБиХ 
цондитио сине qуа нон (услов без којег се 
не може) претходно прибављање и при-
лагање уз тужбу или захтјев за споразумни 
развод брака исправа овлаштеног посред-
ника након окончања поступка посредо-
вања, и то: 

1. записник о посредовању и  

2. стручно мишљење у поступку посредо-
вања.

Без наведених докумената не може се по-
кренути бракоразводна парница у таквим 
случајевима, с обзиром на то да је у члану 
52. ПЗ ФБиХ изричито прописано да ће суд 
одбацити поднесак ако се тужба или захтјев 
за споразумни развод брака поднесе прије 
окончања поступка посредовања односно у 
случају обуставе поступка посредовања из 
члана 49. ПЗ ФБИХ.

ЗАКЉУЧАК

Пресудом Уставног суда сачуван је зако-
нодавни концепт посредовања као вансуд-
ског поступка у надлежности физичких и 
правних лица овлаштених за посредовање 
од стране федералног министра рада и со-
цијалне политике.

Уставни суд основано и оправдано указује: 
“Излазак посредовања у поступку развода 
брака из надлежности суда и третирање 
истог као претходног поступка, даје мо-
гућност брачним партнерима да се у 
оквиру посредовања изврши разматрање 
свих жеља и потреба њихове породице, 
посебно потреба и заштите дјетета, те 
олакша рјешавање насталих проблема и 
конфликата, у складу са специфичности-
ма породичне стварности.“

Вансудски поступак посредовања из ПЗ 
ФБиХ има и превентивну улогу, како се то 
основано и оправдано истиче и у пресуди 
Уставног суда. Њиме се може постићи да 
правовремена помоћ непристрасних и не-
утралних стручних лица, има већи потен-
цијал превенције развода брака и очувања 
породице, смањује трајање сукоба међу бив-
шим брачним партнерима, повећава одр-
живост споразума и склад у бризи за дјецу 
у најбољем интересу дјетета, те унапређује 
родитељско партнерство након престанка 
брачне заједнице.
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УВОД

Радни односи унутар правних лица, укљу-
чујући привредна друштва представљају 
свакодневну живу материју те се институ-
ти радног права, готово никада, не могу 
примјењивати нити тумачити једнако у 
свјетлу свих радноправних односа.

Прописивање обавезних елемената угово-
ра о раду, утиче на типизирање уговора о 
раду, а у вези са наведеним, неријетко се 
у уговорима о раду могу пронаћи одредбе 
које послодавци и радници уговарају не-
свјесни посљедица истих. Можда и најбољи 
примјер типизирања уговора о раду могуће 
је видјети кроз регулацију радних односа на 

Адвокат Адмира Ситнић, МА иур 

Уговорна забрана такмичења 
радника са послодавцем

САЖЕТАК

Циљ овог рада јесте приказ суштине института забране такмичења радника са 
послодавцем уз упоредну анализу позитивноправних прописа унутар Босне и Хер-
цеговине и региона, као и оправданости те посљедица уговарања такве забране. 
Извршена је упоредна анализа основних елемената клаузуле о забрани такми-
чења на нивоу ентитета у Босни и Херцеговини те Брчко Дистрикта БиХ, као 
и важећих прописа у Републици Србији и Републици Хрватској. Посебан осврт је 
дат у односу на посљедице кршења забране такмичења од стране радника у слу-
чају уговарања уговорне казне, са аспекта потенцијалне неваљаности одредби 
које се односе на уговорну казну са освртом на правне теорије међународне радне 
организације о обавезујућем односно необавезујућем карактеру предметне клау-
зуле.

The aim of this paper is to present the essence of the institute of non-competition clauses 
(covenants not to compete) in labor contracts with a comparative analysis of positive legal 
regulations within Bosnia and Herzegovina and the region, as well as the justification 
and consequences of contracting such a clause. A comparative analysis of the basic 
elements of the non-competition clause at the entity level in Bosnia and Herzegovina and 
the Brčko District B&H, as well as the applicable regulations in the Republic of Serbia and 
the Republic of Croatia. Special attention is given to the consequences of violation of the 
prohibition of competition by employees in the case of contracting a contractual penalty, 
from the aspect of potential invalidity of the provisions relating to the contractual penalty 
with reference to the legal theories of the international labor organization of binding and 
non-binding character of this clause.
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територији Републике Српске која предвиђа 
закључивање уговора о раду на прописаним 
обрасцима.

Као један од института радног права који 
се неријетко налази у уговорима о раду је-
сте и забрана такмичења радника са посло-
давцем. Међутим, у ситуацијама у којима 
долази до примјене предметне забране так-
мичења, неријетко је видљиво или нераз-
умијевање исте или покушај њене злоупо-
требе. Ријетке су ситуације у којима посло-
давац и радник, равноправно и са конкрет-
ном намјером уговарају забрану такмичења 
радника са послодавцем.

Циљ овог рада јесте приказ суштине ин-
ститута забране такмичења радника са по-
слодавцем уз упоредну анализу позитивно-
правних прописа унутар Босне и Херцего-
вине и региона, као и оправданости те по-
сљедица уговарања такве забране. Посебан 
осврт је дат у односу на посљедице кршења 
забране такмичења од стране радника у 
случају уговарања уговорне казне са аспек-
та потенцијалне неваљаности одредби које 
се односе на уговорну казну.

ИНСТИТУТ ЗАБРАНЕ ТАКМИЧЕЊА

У смислу позитивноправних прописа у Бо-
сни и Херцеговини, забрана такмичења 
радника са послодавцем, реглулисана је за-
конима о раду Федерације Босне и Херцего-
вине, Републике Српске и Брчко Дистрикта 
Босне и Херцеговине.

Забрана такмичења, у смислу напријед оз-
начених прописа, егзистира као законска 
и уговорна. Законска забрана такмичења 
радника са послодавцем, представља за-
брану да за вријеме трајања радног односа 
радник не смије без одобрења послодавца, 
за свој или туђи рачун, склапати послове 
из дјелатности коју обавља послодавац. Са 
друге стране, уговорна забрана такмичења 
представља могућност да радник и послода-
вац уговоре да по престанку радног односа 
радника код послодавца, радник не може 
обављати послове, темељем радног или 
другог уговорног односа, којима би се так-
мичио са послодавцем.

Узевши у обзир специфичност уговора о 
раду као института на који се примјењује 
начело слободе уговарања, са једне стране, 
у односу на, веома често, неравноправан по-
ложај уговорних страна код закључивања 
истог, као интересантно питање се намеће 
сврха предметне забране, њен домет и по-
тенцијална неважност у овисности од окол-
ности под којима је уговорена. 

ПОЗИТИВНОПРАВНА РЕГУЛАЦИЈА  
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Закон о раду Федерације Босне и Херце-
говине (“Сл. новине ФБиХ”, бр. 26/2016, 
89/2018 и 23/2020 - одлука УС) (у даљем 
тексту: ЗОР ФБиХ) уговорну забрану так-
мичења радника са послодавцем прописује 
одредбама чланова 86-88.

Члан 86

(1) Послодавац и радник могу уговорити да 
се одређено вријеме, након престанка уго-
вора о раду, а најдуже двије године, радник 
не може запослити код другог лица које 
је у тржишној утакмици са послодавцем 
и да не може за свој или за рачун трећег 
лица, уговарати и обављати послове који-
ма се такмичи са послодавцем.

(2) Уговор из става 1. овог члана закључује 
се у писаној форми или може бити састав-
ни дио уговора о раду.

Накнада у случају уговорене забране 
такмичења

Члан 87

(1) Уговорена забрана такмичења оба-
везује радника само ако је уговором по-
слодавац преузео обавезу да ће раднику 
за вријеме трајања забране исплаћива-
ти накнаду најмање у износу половине 
просјечне плаће исплаћене раднику у пери-
оду од три мјесеца прије престанка угово-
ра о раду.

(2) Накнаду из става 1. овог члана посло-
давац је дужан исплатити раднику крајем 
сваког календарског мјесеца.

(3) Висина накнаде из става 1. овог члана 
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усклађује се на начин и под увјетима ут-
врђеним колективним уговором, правил-
ником о раду или уговором о раду.

Престанак уговорене забране такмичења

Члан 88

Увјети и начин престанка забране так-
мичења уређују се уговором између посло-
давца и радника.

Као што је могуће и утврдити из напријед 
означених одредби, основни елементи 
предметне забране се огледају у сљедећем:

- обавеза уговарања писаним уговором или 
у склопу уговора о раду

- максимално трајање од 2 године почев од 
престанка уговора о раду

- обавезно исплаћивање накнаде у корист 
радника која не може бити мања од поло-
вине просјечне плате исплаћене раднику у 
период од 3 мјесеца прије престанка угово-
ра о раду

- забрана за радника се односи на засни-
вање радног односа код другог лица које 
је у тржишној утакмици са послодавцем 
као и на рад по било којем основу за себе 
или за треће лице који рад би подразумије-
вао послове којима се радник такмичи са 
послодавцем.

Аналогно, нису предвиђене одредбе које 
се односе на потраживање накнаде штете 
од стране послодавца, у случају кршења 
уговорене забране такмичења, терито-
ријално дејство клаузуле нити је пропи-
сан начин тумачења клаузуле у смислу по-
слова који су раднику забрањени за рад. 
Стога, омогућено је уговарање клаузуле 
која ће радника онемогућити у обављању 
било које врсте посла како код лица које 
је у тржишној утакмици са послодавцем, 
тако и за себе и за треће лице, уколико би 
се предметним пословима радник такми-
чио са послодавцем, без територијалних 
ограничења. Таква законска регулација 
неспорно омогућава уговарање широко 
постављене клаузуле која радника оне-
могућава у обављању послова, не само 

радног мјеста на којем је радник радио 
код послодавца, већ се протеже и на било 
које друго радно мјесто код конкурентског 
послодавца. Такође, одредба се протеже и 
на обављање било којих послова којима 
би радник могао да се такмичи са посло-
давцем. При том, као минимални износ 
накнаде прописан је износ од 50%  плате 
како је напријед и означено. 

У вези са наведеним, јасно је да се поставља 
велики број питања у вези са примјеном ове 
клаузуле:

- шта је суштина норме, те да ли је забра-
на такмичења радника са послодавцем на-
мијењена свим радницима код послодав-
ца, па чак и оним радницима који немају 
приступ подацима значајним за пословање 
послодавца односно радницима који конку-
рентском лицу не могу пренијети кноw хоw 
послодавца,

- да ли је ваљана уговорена забрана так-
мичења која је идентична за све раднике и 
као таква типска за све уговоре о раду код 
послодавца,

- да ли је у случају закључивања типских 
уговора о раду, потребно узети у обзир не-
равноправност радника и послодавца при-
ликом закључивања уговора о раду у Босни 
и Херцеговини,

- да ли је уговарање уговорне казне у корист 
послодавца, за случај кршења забране так-
мичења, ваљано без обзира на износ који се 
по основу уговорне казне потражује и без 
обзира на радно мјесто за које се уговорна 
казна уговара.

За давање одговора на сва напријед означе-
на питања, упутно је свакако анализирати 
судску праксу као и позитивноправне про-
писе у Босни и Херцеговини и региону.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 1/2016 
и 66/2018) (у даљем тексту: ЗОР РС) уго-
ворену забрану такмичења радника са 
послодавцем прописује одредбама члана 
169. 
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Члан 169

(1) Послодавац се може споразумјети с 
радником да се радник за одређено врије-
ме након престанка радног односа, а нај-
дуже до једне године, не може запослити 
код другог послодавца на територији Ре-
публике или на ужем подручју, односно да 
не може, за свој или туђи рачун, на истој 
територији, односно подручју обављати 
или уговарати послове којима се конкури-
ше послодавцу.

(2) Радник се не може обавезати према по-
слодавцу у смислу става 1. овог члана ако 
је до престанка радног односа радника до-
шло због повреде уговора о раду од стране 
послодавца.

(3) За вријеме трајања обавеза из става 1. 
овог члана, радник има право на накнаду, 
која не може бити мања од 50% просјечне 
плате коју је радник остварио у току по-
сљедњих шест мјесеци рада код послодав-
ца. Ако се послодавац и радник другачије 
не споразумију, ова накнада исплаћује се 
раднику у једнократном износу.

Као што је могуће и утврдити из напријед 
означених одредби, основни елементи 
предметне забране се огледају у сљедећем:

- максимално трајање од 1 године почев од 
престанка уговора о раду

- обавезно исплаћивање накнаде у корист 
радника која не може бити мања од 50% 
просјечне плате коју је радник остварио 
у току посљедњих шест мјесеци рада код 
послодавца

- забрана за радника се односи на засни-
вање радног односа код другог послодавца 
као и на рад по било којем основу за себе 
или за туђи рачун којима би конкурисао 
послодавцу

- забрана се уговара за територију Републи-
ке Српске или за уже подручје.

У односу на ЗОР ФБИХ, ЗОР РС прописује 
територијално дејство клаузуле односно 
исту ограничава на територију Републике 
или “на уже подручје”. 

Такођер, разлика у максималној дужи-
ни трајања уговорене забране је значајна 
имајући у виду да је дужина трајања забране 
у максималном износу у Републици Српској 
двоструко мања у односу на ФБиХ.

БРЧКО ДИСТРИКТ БОСНЕ  
И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЗАКОН О РАДУ БРЧКО ДИСТРИКТА БО-
СНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ („Сл. гласник Брч-
ко дистрикта БиХ“, бр. 34/2019 и 2/2021) (у 
даљем тексту: ЗОР БД БИХ) уговорену за-
брану такмичења радника са послодавцем 
прописује одредбама чланова 100-101. 

Члан 100

(Забрана запослења након истека радног 
односа)

(1) Послодавац и радник могу уговорити 
да се одређено вријеме, а најдуже једну го-
дину након престанка уговора о раду, рад-
ник не може запослити код другог лица са 
територије Босне и Херцеговине које је у 
тржишној конкуренцији с послодавцем 
и да не може за свој или за рачун трећег 
лица уговарати и обављати послове који-
ма се такмичи с послодавцем.

(2) Уговор из става 1 овог члана закључује 
се у писаној форми или може бити састав-
ни дио уговора о раду.

Члан 101

(Обавеза исплаћивања плате раднику)

(1) Уговорена забрана такмичења оба-
везује радника само ако је уговором посло-
давац преузео обавезу да раднику за врије-
ме трајања забране исплаћује накнаду 
најмање у износу половине просјечне пла-
те исплаћене раднику у периоду од три 
мјесеца прије престанка уговора о раду.

(2) Висина накнаде из става 1 овог чла-
на усклађује се на начин и под условима 
утврђеним опћим актом или уговором о 
раду, а исплаћује се раднику крајем сваког 
календарског мјесеца.

(3) Услови и начин престанка забране 
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такмичења уређују се уговором између 
послодавца и радника.

Изузев прописивања територијалне важ-
ности забране такмичења искључиво на 
територији Босне и Херцеговине, у оста-
лом дијелу, уговорена забрана такмичења у 
смислу ЗОР БД БИХ, истовјетна је регула-
цији у смислу ЗОР ФБИХ.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ЗАКОН О РАДУ („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење)1 (у даљем 
тексту: ЗОР Србија) уговорену забрану так-
мичења радника са послодавцем прописује 
одредбама чланова 162 у вези са чланом 
161. Одредбе члана 161. третирају забрану 
такмичења за вријеме трајања радног одно-
са, која је за разлику од прописа у Босни и 
Херцеговини такође уговорна, док одредбе 
члана 162. третирају забрану такмичења по 
престанку радног односа.

Члан 162

Уговором о раду послодавац и запослени 
могу да уговоре и услове забране конкурен-
ције у смислу члана 161 овог закона по пре-
станку радног односа, у року који не може 
да буде дужи од две године по престанку 
радног односа.

Забрана конкуренције из става 1. овог чла-
на може се уговорити ако се послодавац 
уговором о раду обавеже да ће запосленом 
исплатити новчану накнаду у уговореној 
висини.

Члан 161

Уговором о раду могу да се утврде посло-
ви које запослени не може да ради у своје 
име и за свој рачун, као и у име и за ра-
чун другог правног или физичког лица, 
без сагласности послодавца код кога је у 
радном односу (у даљем тексту: забрана 
конкуренције).

1  Доступно на званичној wеб страници Министарства за рад, запошљаванје, борачка и социјална питања Републике 
Србије : https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/zakoni/sektor-za-rad-i-zaposljavanje-0 na dan 26.04.2021. године

Забрана конкуренције може да се утврди 
само ако постоје услови да запослени ра-
дом код послодавца стекне нова, посебно 
важна технолошка знања, широк круг по-
словних партнера или да дође до сазнања 
важних пословних информација и тајни.

Општим актом и уговором о раду ут-
врђује се и територијално важење забра-
не конкуренције, у зависности од врсте по-
сла на који се забрана односи.

Ако запослени прекрши забрану конкурен-
ције, послодавац има право да од запосле-
ног захтева накнаду штете.

Основни елементи прописа огледају се у 
сљедећем:

- максимално трајање од 2 године почев од 
престанка уговора о раду

- обавезно исплаћивање накнаде у корист 
радника у уговореној висини

- забрана за радника се односи на рад по 
било којем основу у своје име и свој рачун 
или у име и за рачун трећег правног или 
физичког лица без сагласности послодавца

- забрана се може утврдити само ако постоје 
услови да запослени радом код послодав-
ца стекне нова, посебно важна технолошка 
знања, широк круг пословних партнера или 
да дође до сазнања важних пословних ин-
формација и тајни

- уговарање територијалног важења је оба-
везно и овиси о врсти посла на коју се за-
брана односи

- прописана је могућност да послодавац од 
радника захтијева накнаду штете, у случају 
кршења предметне забране.

Како је то могуће и закључити из прописа 
Републике Србије, суштина норме се огле-
да у онемогућавању преноса знања и по-
словних контаката од стране радника на 
треће лице које је послодавцу конкурентно 
односно на онемогућавање радника да и 
сам, на основу таквих знања и контаката, 
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конкурише послодавцу.

У смислу наведеног, прописи Р. Србије оне-
могућавају злоупотребу предметне клау-
зуле уговарањем исте за све раднике и без 
обзира на посао који исти обављају.

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

Закон о раду (Народне новине, бр. 93/14, 
127/17 и 98/192) (у даљем тексту: ЗОР БД 
ХР) уговорену забрану такмичења радника 
са послодавцем прописује одредбама чла-
нова 102-106. 

Чланак 102.

(1) Послодавац и радник могу уговорити 
да се одређено вријеме након престанка 
уговора о раду, радник не смије запослити 
код друге особе која је у тржишном натје-
цању с послодавцем те да не смије за свој 
рачун или за рачун треће особе склапати 
послове којима се натјече с послодавцем 
(уговорна забрана натјецања).

(2) Уговор из ставка 1. овога чланка не 
смије се закључити за раздобље дуже од 
двије године од дана престанка радног 
односа.

(3) Уговор из ставка 1. овога чланка може 
бити саставни дио уговора о раду.

(4) Уговор из ставка 1. овога чланка мора 
се склопити у писаном облику.

(5) Уговор из ставка 1. овога чланка не 
обвезује радника ако његов циљ није за-
штита оправданих пословних интереса 
послодавца или ако се њиме, с обзиром на 
подручје, вријеме и циљ забране, а у односу 
на оправдане пословне интересе послодав-
ца, неразмјерно ограничава рад и напредо-
вање радника.

(6) Уговор из ставка 1. овога чланка је 
ништетан ако га склопи малољетник или 
радник који у вријеме склапања тога уго-
вора прима плаћу мању од просјечне плаће 
у Републици Хрватској.

2 Доступно на званичној wеб страници Народне новине Службени лист Републике Хрватске: https://narodne-novine.nn.hr/ 
на дан 26.04.2021. године

(7) У случају из ставка 6. овога чланка, 
на ништетност уговорне забране натје-
цања не може се позивати послодавац.

Чланак 103.

(1) Ако овим законом за одређени случај 
није друкчије одређено, уговорна забрана 
натјецања обвезује радника само ако је 
послодавац уговором преузео обвезу да ће 
раднику за вријеме трајања забране ис-
плаћивати накнаду најмање у износу по-
ловице просјечне плаће исплаћене раднику 
у три мјесеца прије престанка уговора о 
раду.

(2) Накнаду из ставка 1. овога чланка 
послодавац је дужан исплатити радни-
ку најкасније до петнаестог у мјесецу за 
претходни мјесец.

(3) Ако је дио плаће радника намијењен 
за покриће одређених трошкова у вези с 
обављањем рада, накнада се може размјер-
но умањити.

Чланак 105.

(1) Послодавац може одустати од уговор-
не забране натјецања под увјетом да о 
томе писано обавијести радника.

(2) У случају из ставка 1. овога чланка, по-
слодавац није у обвези плаћати накнаду 
из чланка 103. овога закона након истека 
рока од три мјесеца од дана доставе рад-
нику писане обавијести о одустанку од 
уговорне забране натјецања.

Уговорна казна

Чланак 106.

(1) За случај непоштивања уговорне за-
бране натјецања може се уговорити уго-
ворна казна.

(2) Ако је за случај непоштивања уговор-
не забране натјецања предвиђена само 
уговорна казна, послодавац може, у скла-
ду с опћим прописима обвезнога права, 
тражити само исплату те казне, а не и 
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испуњење обвезе или накнаду веће штете.

(3) Уговорна казна из ставка 1. овога члан-
ка може се уговорити и за случај да посло-
давац не преузме обвезу исплате накнаде 
плаће за вријеме трајања уговорне забра-
не натјецања, ако је у вријеме склапања 
таквог уговора радник примао плаћу већу 
од просјечне плаће у Републици Хрватској.

Одредба чланка 105. ставак 2. Закона о раду 
(Народне новине, бр. 93/14 и 127/17) пред-
ставља заштитни отказни рок у којем се 
уговорна забрана утакмице примјењује на-
редна три мјесеца од одустанка. Наведено 
значи примјену института уговорене забра-
не утакмице у истом раздобљу те радникову 
обвезу поштивања забране утакмице. Међу-
тим, нема правне запреке да послодавац и 
радник споразумно утврде ранији датум 
престанка примјене уговорне забране утак-
мице у случају када радник жели засновати 
нови радни однос.3

Основни елементи прописа огледају се у 
сљедећем:

- максимално трајање од 2 године почев од 
престанка уговора о раду

- обавезује радника само ако је послодавац 
уговором преузео обавезу да ће раднику за 
вријеме трајања забране исплаћивати нак-
наду најмање у износу половине просјеч-
не плате исплаћене раднику у три мјесеца 
прије престанка уговора о раду

- забрана за радника се односи на засни-
вање радног односа код другог лица које 
је у тржишној утакмици са послодавцем 
као и на рад по било којем основу за себе 
или за треће лице који рад би подразумије-
вао послове којима се радник такмичи са 
послодавцем

- не обавезује радника ако његов циљ није 
заштита оправданих пословних интереса 
послодавца или ако се њиме, с обзиром на 
подручје, вријеме и циљ забране, а у од-
носу на оправдане пословне интересе по-
слодавца, несразмјерно ограничава рад и 

3 Доступно на званичној wеб страници Министарства рада, мировинскога сустава, обитељи и социјалне политике 
Републике Хрватске: http://uznr.mrms.hr/ugovorna-zabrana-natjecanja/ на дан 26.04.2021. године

напредовање радника

- ништетан ако га склопи малољетник или 
радник који у вријеме склапања тога угово-
ра прима плату мању од просјечне плате у 
Републици Хрватској

- прописана је могућност уговарања уговор-
не казне за случај непоштивања уговорне 
забране такмичења уз ограничење да, ако 
је за случај непоштивања уговорне забра-
не такмичења предвиђена само уговорна 
казна, послодавац може, у складу с општим 
прописима обавезног права, тражити само 
исплату те казне, а не и испуњење обавезе 
или накнаду веће штете.

У складу са напријед наведеним, јасно је да 
позитивноправна регулација у Р. Хрватској 
даје детаљнији приказ суштине клаузуле о 
забрани такмичења, те предвиђа услове под 
којима је иста примјењива. На означени на-
чин, пропис је онемогућио послодавца да 
на основу екстензивног тумачења прописа 
може вршити злоупотребу предметне кла-
узуле јер се за примјену исте захтијева по-
стојање одређеног оправданог циља однос-
но интереса.

Неспорно је да у пракси, свакако, може 
доћи до различитих покушаја злоупотре-
бе прописа, међутим, пропис је омогућио 
раднику да на основу конкретизоване нор-
ме може и побијати евентуално неосноване 
захтјеве послодавца. Надаље, предметна 
норма ипак поставља одређени стандард 
у примјени који, у најмању руку, спречава 
послодавца да са радницима на стручном 
оспособљавању односно приправницима и 
лицима запосленим на најнижим радним 
мјестима којима су подаци о пословању, 
извјесно, недоступни, уговара предметну 
клаузулу.

КАРАКТЕР КЛАУЗУЛЕ О ЗАБРАНИ 
ТАКМИЧЕЊА И УГОВОРНА КАЗНА

Прије анализе могућности и ваљаности уго-
варања уговорне казне за случај кршења 
клаузуле   о забрани такмичења од стране 
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радника, интересантно је кратко се освр-
нути на теорије о обавезујућем каракетру 
предметне клаузуле према Генералном из-
вјештају Еуропеан Лабоур Цоурт Јудгес4. 
Узевши у обзир различиту радноправну 
регулацију овог питања, у смислу означе-
ног извјештаја, дати су прикази различи-
тих теорија о (не)обавезности уговорене 
забране такмичења. Са једне стране, основ-
не теорије које се залажу за необавезности 
уговорене забране такмичења, састоје се у 
теоријама заштите конкуренције и заштите 
радника. Са друге стране, постоје и правне 
теорије које су стајалишта да је забрана оба-
везујућа уколико је разумна у складу са кри-
теријумима “теста разумности”.5

Стога, поставља се питање да ли је забрана 
такмичења која нема оправдану и разумну 
сврху обавезујућа?

Позитивноправни прописи Босне и Хер-
цеговине не прописују било какав услов 
разумности нити оправданости који би 
било неопходно испунити да би послода-
вац уопште могао захтијевати од радника 
примјену забране такмичења.

У вези са наведеним непостојањем ограни-
чења, битно је размотрити која права по-
слодавац може остварити према раднику за 
случај кршења уговорне клаузуле. 

Имајући у виду да уговорна клаузула ступа 
на снагу престанком радног односа, јасно 
је да послодавцу на располагању постоје 
два механизма заштите и то: потраживање 
накнаде штете и уговорна казна. Узевши у 
обзир да позитивноправни прописи у БиХ 
нису забранили такво уговарање, неспор-
но је да обје опције послодавцима, заиста, 
стоје на располагању.

ЗОР ФБИХ уопште не прописује нити мо-
гућност уговарања уговорне казне нити 
прописује могућност послодавца да зах-
тијева накнаду штете од радника, за случај 
кршења клаузуле о забрани такмичења. 

4  General Report NON-COMPETITION CLAUSES (covenants not to compete) IN LABOUR CONTRACTS доступно на 
званичној wеб страници International Labor Organization: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
dialogue/documents/meetingdocument/wcms_159933.pdf dana 27.04.2021. године

5 Ибид.

Једнака ситуација је и са ЗОР РС те ЗОР БД 
БИХ.

За разлику од означених прописа, ЗОР Ср-
бија прописује могућност потраживања 
накнаде штете, док се односу на уговорну 
казну не реферира.

Коначно, ЗОР ХР прописује могућност уго-
варања уговорне казне, али је из прописа 
јасно да се поред уговорне казне, уколико је 
то уговорено уговором, може потраживати 
и накнада штете.

Када је ријеч о накнади штете, у смислу За-
кона о облигационим односима који у овом 
случају има своју примјену, послодавац би, 
за потребе накнаде штете, требао доказати 
да је на његовој страни због поступања рад-
ника наступила одређена штета. Имајући 
у виду сложеност поступка доказивања на-
стале штете, као и њеног износа, чињеница 
је да је уговарање уговорне казне за посло-
давца значајно једноставнија опција. Кроз 
праксу, нарочито код послодаваца који 
броје већи број радника, најчешћи облик 
уговарања посљедице кршења забране так-
мичења јесте управо уговорна казна.

Уговор о раду је институт грађанског права 
на који се има примјењивати Закон о обли-
гационим односима, једнако као и на све 
остале уговорне односе, па је неспорно да 
нема препреке уговорити уговорну казну за 
случај кршења уговорних одредби.

Узевши у обзир карактер уговорне казне и 
немогућност накнадног преговарања о ви-
сини исте, клаузулу о забрани такмичења је, 
према мишљењу ауторице, најинтересант-
није сагледати управо са аспекта уговорне 
казне. Наиме, уколико за било коју уговорну 
страну, укључујући и радника, није уговоре-
на негативна посљедица кршења уговорних 
одредби, примјена начела савјесности не 
даје снажну гаранцију за поштивање угово-
ра. Стога, сљедеће аспекте уговорне казне је 
свакако значајно анализирати:
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•	 висина уговорне казне
•	 уговорна казна у типским уговорима.

Када је ријеч о висини уговорне казне, као 
интересантна се намеће чињеница непо-
стојања ограничења у овом погледу. На-
ведено у пракси значи да послодавац има 
могућност уговором захтијевати исплату 
уговорне казне у износу који је немјерљив 
износу остварених прихода по основу рада 
или прихода које би радник остварио за 
случај исплате накнаде због примјене кон-
курентске клаузуле. Таква регулација отва-
ра бројне могућности за злоупотребу кла-
узуле о забрани такмичења па се у пракси 
неријетко дешава да се забрана такмичења 
са посљедицом исплате енормно високе 
уговорне казне уговара, не због објектив-
не конкурентности радника, већ са циљем 
нпр. спречавања флуктуације радника.

Напријед означено питање, интересантно је 
у погледу потенцијалне ништавости уговор-
не одредбе о забрани такмичења радника са 
послодавцем.

У смислу Закона о облигационим односи-
ма (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/1978, 39/1985, 
45/1989 - одлука УСЈ и 57/1989, “Сл. лист 
РБиХ”, бр. 2/1992, 13/1993 и 13/1994 и “Сл. 
новине ФБиХ”, бр. 29/2003 и 42/2011) и то 
члана 10, учесници у саобраћају слобод-
но уређују облигационе односе, а не могу 
их уређивати супротно Уставу, принудним 
прописима и моралу друштва. Чак и уколи-
ко се занемари чињеница да Босна и Херце-
говина директно примјењује многе међуна-
родне документе који гарантују људска пра-
ва (укључујући нпр. право на имовину) чиме 
би се уговорна казна која је несразмјерна 
правима радника могла побијати и као про-
тивна Уставу и принудним прописима, као 
интересантно правно питање се неминовно 
поставља и потенцијална противност такве 
казне моралу друштва. Наведено нарочито у 
случајевима у којима се забрана такмичења 
уговара без територијалног дејства (као што 
је то и могуће према прописима ФБИХ), без 
оправданог интереса на страни послодавца 
(какав интерес није прописан нити у једном 
закону о раду који је важећи на територији 

6   Ибид

БиХ), уз примјену минималног износа нак-
наде у корист радника (што је 50% плате 
овисно о пропису, како је напријед цитира-
но) и уговарање непропорционално високе 
уговорне казне. Наиме, сасвим је јасно да 
бројни радници неће ни покушати пронаћи 
боље услове рада, нарочито у својој струци 
или на пословима за које посједују радно 
искуство јер је ризик, нарочито у условима 
рада и незапослености какви су тренутно у 
Босни и Херцеговини, изузетно велики.

Свакако, неопходно је на овом мјесту истаћи 
да уговарање забране такмичења радника са 
послодавцем представља уговорну, а не об-
лигаторну одредбу, теоретски. Међутим, у 
пракси, радници су у значајно неповољнијем 
положају за преговоре у вези са условима 
рада па се, стога, поставља и питање да ли су 
радници у положају преговарати о предмет-
ној забрани и уговорној казни са њом у вези. 

Питање неравноправности положаја радни-
ка, нарочито је интересантно сагледати са 
аспекта закључивања типских уговора о раду 
као и уговора о раду који, без разлике да ли 
се ради о лицу на стручном оспособљавању, 
приправнику, раднику на одређено или не-
одређено вријеме и, без обзира на позицију 
у организационој структури радних мјеста, 
предвиђају истовјетну уговорну казну.

Код оваквих случајева, уговорена забра-
на такмичења радника са послодавцем би 
се дефинитивно дала тумачити са аспекта 
свих разлога ништавости уговора.

На жалост, судска пракса у ФБИХ која тре-
тира питање забране такмичења радника 
са послодавцем, управо у вези са уговорном 
казном, става је да послодавац има право на 
исплату уговорне казне и то у складу са од-
редбама закљученог уговора о раду.

У СЛУЧАЈУ КРШЕЊА УГОВОРОМ ПРЕ-
УЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ТЗВ. ЗАБРАНЕ КОНКУ-
РЕНЦИЈЕ ПОСЛОДАВАЦ ИМА ПРАВО НА 
НАКНАДУ УГОВОРНЕ КАЗНЕ ОБРАЧУНА-
ТЕ НА НАЧИН И У ВИСИНИ ПРЕДВИЂЕ-
НОЈ УГОВОРОМ О РАДУ ИЛИ ПРАВИЛ-
НИКОМ О РАДУ.6
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Из образложења Пресуде Врховног суда Фе-
дерације Босне и Херцеговине број 70 0 Рс 
000587 10Рев од 21.04.2011. године:

Одредбом члана 11. уговора о раду закљу-
ченог између странака 01.04.2005. године 
децидно је одређено шта се подразумјева 
под тржишном утакмицом, а то је „рад 
код банке, микрокредитне организације 
и друге финансијске институције чија је 
дјелатност кредитирање или сличне фи-
нансијске операције или услуге које су дје-
латност послодавца“. Како је неспорно 
утврђено да се тужитељица запослила 
код ПроЦредит банк на радном мјесту 
кредитни службеник, то произилази да је 
таквим својим поступањем она поврије-
дила уговорену забрану, на који начин су се 
и по схватању овог суда стекли услови за 
потраживање траженог износа од 11.851, 
80 КМ, на име уговорне казне. Код таквог 
децидног одређења клаузуле забране кон-
куренције, без утицаја је на законитост 
побијане пресуде околност што Правил-
ником о раду тужитеља није прецизирано 
о којим се пословима ради.7

ЗАКЉУЧАК

Радноправни прописи претпостављају не-
равноправан однос између радника и њего-
вог послодавца. Стога, тенденција надлеж-
них судских и инспекцијских органа, а пре-
васходно законодавца, требало би да буде 
спречавање послодаваца да злоупотребља-
вају свој повољнији положај и ограничавају 
права радника. У Генералном извјештају 
European Labour Court Judges истакнуто 
је да је послодавац уопштено у стању при-
нудити раднике да пристану на уговарање 
клаузуле о забрани конкуренције, али се 
због неравноправног положаја уговорних 
страна поставља питање да ли је таква уго-
ворна одредба резултат стварне и слободне 
воље обје уговорне стране. У вези са наве-
деним, радник нема могућност преговора 

7  Билтен  судске праксе  Врховног суда  Федерације  Босне И  Херцеговине број 1-2,  Сарајево, јануар-децембар 2011., 
стр. 61-62

8 Генерал Репорт НОН-ЦОМПЕТИТИОН ЦЛАУСЕС (цовенантс нот то цомпете) ИН ЛАБОУР ЦОНТРАЦТС доступно 
на званичној wеб страници Интернатионал Лабор Организатион: хттпс://www.ило.орг/wцмсп5/гроупс/публиц/---ед_
диалогуе/---диалогуе/доцументс/меетингдоцумент/wцмс_159933.пдф дана 27.04.2021. године

нити слободе воље јер је у већини случаје-
ва заснивање радног односа условљено 
прихватањем свих понуђених услова рада 
од стране радника, па и уговарањем, по 
радника неповољне, клаузуле о забрани 
конкуренције.8

Имајући у виду стечена знања и искуства у 
вези са положајем послодаваца у односу на 
раднике, нарочито у околностима какве су 
тренутно у Босни и Херцеговини у погледу 
запослења, неспорно је да су измјене пози-
тивноправних прописа из области рада не-
опходне. Такве измјене не могу се огледати 
у пуком прилагођавању прописа регулати-
ви Европске уније те се исте требају прила-
годити потребама босанскохерцеговачког 
друштва и реалног сектора, омогућити већи 
степен заштите радницима те умањити мо-
гућност злоупотребе прописа од стране по-
слодавца. У међувремену, неопходно је да 
поступајући судови у свим поступцима по-
траживања накнаде штете и/или уговорне 
казне по основу клаузуле о забрани такми-
чења радника са послодавцем имају у виду 
неравноправност положаја уговорних стра-
на приликом закључивања уговора о раду, 
те да уговорне одредбе цијене по службеној 
дужности са аспекта (дјелимичне) ништа-
вости у смислу Закона о облигационим 
односима.
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Резиме: 

Рад се бави алтернативним мјерама, њеним појмом и законском дефиницијом у 
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as well as examples from case lawin the Republic of Srpska. The notion of an alternative 
measure is presented in the context of the legal-the oretical frame work represented 
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1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Алтернативне мјере у кривично законо-
давство Републике Српске уведене су 2017 
године, доношењем Кривичног законика 
Републике Српске, „Службени гласник“ РС 
број 64/17, гдје је у члану 61. наведеног За-
коника прописано које су то мјере и општи 
услови њихове пријемене.

Алтернативним мјерама се отклања могућ-
ност изрицања казне затвора како би се из-
бјегли лоши ефекти краткотрајних казни 
затвора и да те мјере изриче суд који ће про-
цјенити да такве мјере одговарају природи 
и тежини дјела као и личности учиниоца1

Алтернативне мјере су условна осуда, ус-
ловна осуда са заштитиним надзором и рад 
у јавном интересу. Оне се изричу кривично 
одговорном учиниоцу само у случајевима 
кад, с обзиром на природу и тежину кривич-
ног дјела, околности под којима је учињено 
и личност учиниоца, за остваривање сврхе 
кажњавања није нужна примјена казне.

Условна осуда представља највише 
примјењивану алтернативну мјеру, чија је 
сврха да се не изричу кратке казне затвора 
за лакша кривична дјела, под условом да 
су та кривична дјела извршена под олак-
шавајућим околностима, да није неопход-
на примјена казне, за лица која нису скло-
на криминалном понашању, да претходно 
нису осуђивана и да је процјена судије да ће 
се сврха кажњавања постићи и изреченом 
мјером. 

Алтернативне мјере су се први пут појави-
ле крајем XИX и у првој половини XX века 
(условна осуда, употребљавили су се називи 
опомињујуће или адмонитивне санкције, 
латински admonitio-опомена)

2.АЛТЕРНАТИВНЕ МЈЕРЕ И УСЛОВИ 
ЗА ЊИХОВО ИЗРИЦАЊЕ

Алтернативне мјере према Кривичном за-
конику Републике Српске2 су условна осу-

1  Радоман,М.,(2003).Пенологија и систем извршења кривичних санкција, Нови Сад, Правни факултет, стр.58.
2  Кривични законик Републике Српске („Сл.гласник Републике Српске“број 64/17)

да, условна осуда са заштитним надзором и 
рад у јавном интересу. Алтернативне мјере 
се изричу кривично одговорном учиниоцу 
само у случајевима кад, с обзиром на при-
роду и тежину кривичног дјела, околности 
под којима је учињено и личност учиниоца, 
за остваривање сврхе кажњавања није нуж-
на примјена казне. 

Условна осуда.

Условна осуда је самосална кривична санк-
ција, коју изирче наздлежни суд у кривич-
ном поступку, учиниоцу кривичног дјела, 
по општим првилима за одмјеравање казне, 
којем се утврђује казна затвора и одређује 
рок провјере од једне до пет година, под 
условом да осуђени не почини друго кри-
вично дјело. Условна осуда се изриче само 
пунољетним учиниоцима кривичног дјело. 

Учиниоцу кривичног дјела да би се изрекла 
условна осуда може се  утврди казна затвора 
до једне године и када суд оцјени на основу 
свих околности а посебно  водећи рачуна  о 
сврси условне осуде, узеће  у обзир личност 
учиниоца, његов ранији живот, посебно да 
ли је раније осуђиван, његово понашање 
послије извршеног кривичног дјела, а наро-
чито његов однос према жртви и настојање 
да оштећеном надокнади  штету, степен 
кривичне одговорности и друге околности 
под којима је кривично дјело извршено. 
Условна осуда се неможе изрећи учиниоцу 
кривичног дјела за које је запријећења каз-
на затвора од десет година или тежа казна. 

Увјерење суда да се изрицањем условне 
осуде може остварити сврха кажњавања 
и да није нужна примјена казне учиниоцу 
кривичног дјела, суд ће утврдити из чиње-
ничног стања из којег се види под којим 
околностима је дјело учињено и личност 
учиниоца, које је суд дужан образложити у 
пресуди.

Суд може у условној осуди одредити да ће се 
казна извршити и ако осуђени у одређеном 
року не врати имовинску корист прибавље-
ну извршењем кривичног дјела, не накна-
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ди штету коју је проузроковао кривичним 
дјелом или не испуни друге обавезе пропи-
сане кривичноправним одредбама. Рок за 
испуњење тих обавеза утврђује суд у оквиру 
одређеног времена провјеравања. 

Мјере безбједности које су изречене уз ус-
ловну осуду, се извршавају.

Када суд одређује вријеме провјеравања, 
дужан је да на основу оцјене свих околно-
сти ( да ли је извршилац до сада осуђиван, 
године старости, однос према учињеном 
дјелу, да ли је спреман да накнади штету и 
др.),  да одреди вријеме које је потребно да 
се оствари специјална превенција као сврха 
кривичне санкције.

a) Опозивање условне осуде због новог 
кривичног дјела

Условна осуда ће се опозвати ако осуђени 
у вријеме провјеравања учини једно или 
више кривичних дјела за која је изречена 
казна затвора преко једне године. Уколи-
ко  осуђени у вријеме провјеравања учини 
једно или више кривичних дјела за која 
је изречена казна затвора до једне године 
или новчана казна,  након што се  оције-
не све околности које се односе на учиње-
на кривична дјела и учиниоца, а посебно 
сродност учињених кривичних дјела, њи-
хов значај и побуде из којих су учињена, 
одлучити да ли ће опозвати условну осуду. 
При томе суд је везан забраном изрицања 
условне осуде ако учиниоцу за кривична 
дјела утврђена у условној осуди и за нова 
кривична дјела треба да се изрекне казна 
затвора преко једне године.

Ако опозове условну осуду, суд ће примје-
ном одредаба стицаја кривичних дјела  из-
рећи јединствену казну и за раније учињено 
и за ново кривично дјело, узимајући казну 
из опозване условне осуде као утврђену. 
Уколико суд не  опозове условну осуду, суд 
може за ново учињено кривично дјело из-
рећи условну осуду или казну. Осуђеном, 
коме за ново кривично дјело буде изречена 
казна затвора, вријеме проведено на издр-
жавању ове казне не рачуна се у вријеме 
провјеравања утврђено условном осудом за 
раније дјело. 

Након проведеног рочишта и саслушања 
странака (тужиоца, оптуженог и бранио-
ца) ако суд утврди да треба да се и за ново 
кривично дјело изрекне условна осуда, 
примјеном одредаба о стицају, утврдиће 
јединствену казну и за раније учињено и 
за ново кривично дјело и одредиће ново 
вријеме провјеравања, рачунајући од дана 
правоснажности нове пресуде. Уколико 
осуђени у току новог времена провјеравања, 
умишљајно изврши ново кривично дјело, 
суд ће опозвати условну осуду и изрећи каз-
ну затвора. 

b) Опозивање условне осуде због раније 
учињеног кривичног дјела

Условна осуда ће се опозвати ако се послије 
њеног изрицања утврди да је осуђени извр-
шио кривично дјело прије него што је ус-
ловно осуђен и ако оцијени да не би било 
основа за изрицање условне осуде да се зна-
ло за то дјело. У том случају примјењује се 
одредба за изрицање казне у стицају.

c) Опозивање условне осуде због неис-
пуњења одређених обавеза 

Уколико је условном осудом осуђеном од-
ређено испуњење неке обавезе (да у од-
ређеном року не врати имовинску корист 
прибављену извршењем кривичног дјела, 
не накнади штету коју је проузроковао 
кривичним дјелом или не испуни друге 
обавезе прописане кривичноправним од-
редбама), а он не испуни ту обавезу у року 
одређеном у пресуди, суд може, у оквиру 
времена провјеравања, продужити рок за 
испуњење обавезе или може опозвати ус-
ловну осуду и изрећи казну која је утврђена 
у условној осуди. Ако се  утврди да осуђени 
из оправданих разлога не може да испуни 
постављену обавезу, суд ће га ослободити 
од испуњења те обавезе или је замијенити 
другом одговарајућом обавезом прописа-
ном законом. 

Уколико осуђени не испуни наложене оба-
везе у оствљеном року, условна обавеза се 
може опозвати најкасније у року од једне 
године, од дана када је протекло вријеме 
проверавања.
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За опозивање условне осуде због неиспуња-
вања обавеза, потребна је одређена ини-
цијатива, стављањем приједлога од стране 
тужиоца, или да суд покрене по службе-
ној дужности, а иницијативу може дати и 
оштећени.

Условна осуда са заштитним надзором. 

Условну осуду са заштитним надзором, од-
ређује суд и учиниоцу за одређено вријеме 
у року времена провјеравања. Уколико се 
у току трајања заштитног надзора суд ут-
врди да је испуњена сврха ове мјере, може 
заштитни надзор укинути прије истека од-
ређеног времена.  Осуђени коме је изречен 
заштитни надзор ако не испуњава обавезе 
које му је суд одредио,  може се  опоменути 
или може раније обавезе замијенити дру-
гим или продужити трајање заштитног над-
зора у оквиру времена провјеравања или 
опозвати условну осуду. Суд ће одредити да 
се учинилац коме је изречена условна осу-
да стави под заштитни надзор, када оцјени 
околности извршења дјела, личност учини-
оца, његов ранији живот, дође до увјерења 
да ће се  постићи сврха изрицања условне 
осуде и друштвено прилагођавање осуђеног 
боље остварити. 

Појам заштитног надзора обухвата низ за-
коном предвиђених активних мјера, и оне 
се одређују осуђеном лицу коме је изрече-
на условна осуда за одређено вријеме у току 
трајања времена провјеравања. 

Заштитни надзор може обухватити следеће 
обавезе: 

1) лијечење у одговарајућој здравственој 
установи, 

2) уздржавање од употребе алкохолних 
пића или опојних дрога, 

3) посјећивање одређених психијатријских, 
психолошких и других савјетовалишта и 
поступање по њиховим савјетима, 

4) оспособљавање за одређено занимање, 

5) прихватање запослења које одговара 

3  Закон о извршењу кривичних и прекршајних санкција републике Српске (Сл.гласник Републике Српске“број 63/18)

стручној спреми и способностима учини-
лаца, 

6) располагање с платом и другим приходи-
ма или имовином на примјерен начин и у 
складу с брачним и породичним обавезама. 

Суд у пресуди одређује једну или више 
обавеза, при чему се  наводи у чему се оне 
састоје и како треба да се изврше. Зависно 
од стварне потребе осуђеног лица узима се 
у обзир године живота осуђеног, његово 
опште здравствено и душевно стање, скло-
ности и навике осуђеног, побуде из којих је 
учинио кривично дјело, ранији живот, лич-
не и породичне прилике, те друге околно-
сти које се односе на личност учиниоца од 
значаја су за избор обавеза заштитног над-
зора и њиховог трајања. 

Након изрицања условне осуде са заштит-
ним надзором, повјерава се надлежној 
служби за извршење, што зависи од врсте и 
карактера наметнуте обавезе.

Законом о извршењу кривичних санкција 
у Републици Српској3 је прописано да из-
вршење спроводи орган старатељства који 
се одређује према мјесу пребивалишта или 
боравишта осуђеног. 

Орган старатељства пружа помоћ осуђе-
ном у извршењу одређених обавеза, врши 
надзор над њиховимм извршењем и о томе 
обавјештава суд.

Рад у јавном интересу

Изречену казну затвора у трајању до једне 
године суд може на захтјев осуђеног замије-
нити радом у јавном интересу. 

При оцјени да ли изречену казну треба за-
мијенити радом у јавном интересу, суд ће 
узети у обзир све околности од којих зави-
си врста и висина казне, налазећи да извр-
шење казне затвора не би било неопходно за 
остварење сврхе кажњавања, а истовремено 
условна осуда не би била довољна за пости-
зање опште сврхе кривичних санкција. 

Рад у јавном интересу не може бити краћи 
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од 60 часова, нити дужи од 360 часова и од-
ређује се за вријеме које не може бити краће 
од мјесец дана, нити дуже од шест мјесеци. 
Рад у јавном интересу не може бити дужи од 
60 часова у току једног мјесеца. 

Рад у јавном интересу је сваки друштвено 
користан рад којим се не вријеђа људско 
достојанство и који се не врши у циљу сти-
цања добити. Ако осуђени послије истека 
постављеног рока не изврши или само дје-
лимично изврши рад у јавном интересу, суд 
ће донијети одлуку о извршењу казне затво-
ра тако што ће сваких започетих 60 часова 
рада у јавном интересу замијенити казном 
затвора у трајању од једног мјесеца. 

 Министар доноси правилник којим се про-
писује начин извршења рада у јавном инте-
ресу4. 

Рад у јавном интересу јавља се као супсти-
тут краткотрајне казне затвора, при оцје-
ни да ли ће примјенути ову алтернативну 
мјеру, умјесто изречене казне затвора, суд 
узима у обзир све околности од кога зави-
си висина и врста казне, као и процјену да 
извршење казне затвора није неопходно за 
остваривање сврхе кажњавања, у конкрет-
ном случају.

Рад у јавном интересу извршава се према 
мјесту пребивалишта, односно боравишта 
осуђеног, у складу са одредбама Закона о из-
вршењу кривичних и прекршајних санција. 
Уколико осуђени после истека остављеног 
рока не извршава или само дјелимично из-
врши рад у јавном интересу, суд ће доњети 
одлуку о извршењу казне затвора тако што 
ће за започети 60 часова рада у јавном ин-
тересу замјенити у казну затвора од мјесец 
дана.

Правоснажну одлуку надлежног суда о 
замјени казне затвора у рад у јавном ин-
тересу  извршава Министарство правде, 
посредством државног службеника запос-
леног у Министарству, у правном субјекту 
код кога се обавља рад у јавном интересу, уз 
надзор запосленог у том правном субјекту. 

4  Правилник о начину извршења рада у јавном интересу („Сл.гласник Републике Српске“ број 71/19)

Рад у јавном интересу извршава се према 
појединачном програму извршења, кога 
одређују посредник и повјереник за сваког 
осуђеног, на основу осуђениковог здрав-
ственог стања, запослења, радног искуства, 
способности и стручности, особина лично-
сти и других битних подтака о осуђеном 
лицу. Правоснажну одлуку о замјени казне 
радом у јавном интересу, и пресуду о из-
реченој казни затвора,  надлежни суд до-
ставља Министарству ради извршења рада 
у јавном интересу. Након пријема одлуке 
Министар доноси рјешење о упућивања 
осуђеног лица на извршење рада у јавном 
интересу у складу са одредбама прописа За-
кона о извршењу кривичних и прекршајних 
санција.

Осуђени је дужан доставити љекарско увје-
рење о општој здравственој способности и 
да је способан за обављење послова на које 
се распоређује. 

Повјереник води лични лист за осуђеног у 
који уписује податке и улаже потребну до-
кументацију за праћење изврешња рада у 
јавном интересу, а нарочито рјешење о рас-
поређивању на рад у јавном интересу, про-
грам извршења, евиденцију доласка на по-
сао и вријеме дневног трајања рада у јавном 
интересу, запажања и мишљење повјерени-
ка, периодични извјештај о раду као и по-
нашање осуђеног, извјештај о извршеном 
раду у јавном интересу. 

3.СУДСКА ПРАКСА 

У судској пракси се за лакша кривична дје-
ла углавном изриче условна осуда  за извр-
шиоце за које по процјени суда није нужна 
примјена казне. Приликом изрицања ус-
ловне осуде судови углавном узимају у об-
зир личност извршиоца и однос према по-
чињеном дјелу, да ли признаје извршење 
дјела, да ли је спреман да надокнади штету, 
да последица извршења кривичног дјела 
није велика, да ли је до сада осуђиван, да 
изражава кајање, однос пема дјелу и др. 

Tако у судској пракси Основног суда у 
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Бијељини у пресуди број 80 0 К 102162 19 
К од 29.7.2019 г. је осуђеног огласио кри-
вим за кривично дјело избјегавање давања 
издржавања и изрекао условну осуду са ут-
врђеном казном од 3 (тр) мјесеца и  одредио 
рок провјере од 1(једне) године и   обавезао 
осуђеног да у року од 1 (једне) године испла-
ти сва доспјела неисплаћена давања у изно-
су од 1.800,00 КМ, за период од 01.08.2017 
до 01.08.2018 године. На основу чл.62. став 
2.Кривичног законика Републике Српске, 
уколико оптужени не испуни своју обавезу 
у времену провјеравања условна осуда ће 
се извршити. Приликом изрицања услов-
не осуде суд је узео у обзир досадашњу не-
осуђиваност оптуженог, његову спремност 
да исплати доспјеле обавезе за издржавање, 
као и став оштећених да нису заинтересова-
ни за кривично гоњење и кажњавање. 

Пресудом Основног суда у Бијељини број 
80 0 К 025758 13 К 3 од 21.1.2014 г., опозва-
на је условна осуда која јој је изречена Пре-
судом Основног суда у Бијељини  бр. 80 0 
К 025758 11 К  од 03.03.2011. године, па се 
истовремено одређује да се утврђена казна 
затвора, у трајању од 6(шест) мјесеци, има 
извршити. Пресудом овог суда бр. 80 0 К 
025758 11 К  од 03.03.2011. године, оптужена 
је оглашена кривом, те је осуђена, тако што 
јој је изречена условна осуда, са утврђеном 
казном затвора у трајању 6 мјесеци и роком 
провјеравања од 2 године, уз истовремено 
утврђену и обавезу да ће се ова казна извр-
шити, уколико  оптужена  у року од 9(девет) 
мјесеци, од дана правоснажности наведене 
пресуде не врати  оштећеном имовинску ко-
рист у износу 8.834,95 КМ. Наведена пресу-
да је постала правоснажна дана 07.04.2011. 
године.

По истеку рока од девет мјесеци, суд је по 
службеној дужности провјерио да ли је 
осуђена извршила своју обавезу, па је затра-
жио да се о том изјасни оштећени, који је суд 
обавијестио да оптужена према истом није 
измирила своју обавезу, те је суд због тога 
покренуо поступак опозива наведене услов-
не осуде која је истој изречена.  „Утврдивши  
чињенично стање, суд је оцијенио да према 
осуђеној не би више била примјерена ни јед-

на друга одлука, за коју се оставља могућност 
суду у смислу чл. 394.ст.3. ЗКП( продужити 
нови рок за испуњење, замјена другом одго-
варајућом обавезом или пак ослобађање од 
обавезе), јер би по оцјени суда тиме била по-
вријеђена сврха кривичних санкција и свр-
ха кажњавања, које су прписани чл. 5. и 28 
КЗ РС, па је суд сходно наведеној законској 
одредби опозвао раније изречену условну 
осуду и одредио извршење казне затвора у 
трајању од 6 мјесеци, која јој је казна пред-
метном пресудом била утврђена као прије-
тећа санкција, под условом уколико осуђена 
не би змирила своју обавезу према оштећ-
ном. Оваквом одлуком, по убјеђењу суда, 
осим што ће се остварити како специјална, 
тако и генерална превенција, као крајњи 
циљеви законске регулативе оваквог про-
тивдруштвеног понашања, тј. спречавање 
саме оптужене као учиниоца да убудуће 
чини кривична дјела, те остварити и утицај 
на друга лица да не чине таква дјела, да ће 
се овом осудом постићи и развијање и учвр-
шћивање осјећаја друштвене одговорности и 
неопходности поштовања закона”.

Пресудом Окружног суда у Бијељини број 
80 0 К 032287 12 Кж од 10.7.2012 г, „ уваже-
на је   жалба Окружног тужиоца у Бијељи-
ни  и преиначава се, у одлуци о казни, пре-
суда Основног суда у Бијељини  број 80 0 
К 032287 11 К од 19.1.2012. године којом је 
оптужени М.К. оглашен кривим због кри-
вичног дјела – недозвољена производња 
и промет оружја из члана 399. став 1. Кри-
вичног закона Републике Српске („Службе-
ни гласник Републике Српске“ број 49/03, 
108/04,37/06,70/06,73/10 и 1/12 – у даљем 
тексту КЗ РС) и осуђен на казну затвора у 
трајању од 6 (шест) мјесеци тако да се та 
казна има сматрати утврђеном казном, а на 
основу члана 48. КЗ РС опозивају се : 

- условна осуда изречена оптуженом пресу-
дом Основног суда у Бијељини број 80 0 К 
022212 10 К од 1.11.2010. године због кри-
вичног дјела насиље у породици или поро-
дичној заједници из члана 208. став 1. КЗ 
РС па се казна затвора у тарајању од 3 (три) 
мјесеца из те, опозване условне осуде узима 
као утврђена казна. 
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- условна осуда изречена пресудом Основ-
ног суда у Бијељини број 80 0 К 025424 10 К 
од 12.12.2010. године због кривичног дјела 
– насиље у породици или породичној зајед-
ници из члана 208. став 1. КЗ РС па се казна 
затвора у трајању од три мјесеца из те, опо-
зване условне осуде узима као утврђена каз-
на па се осуђеном М.С. за учињена кривич-
на дјела, а на основу члана 42. став 1. и став 
2. тачка 2. КЗ РС изриче јединствена казна 
затвора у трајању од 10 (десет) мјесеци.

Испитујући побијану пресуду у свијетлу 
изнесених жалбених приговора овај суд 
је нашао да је Окружни тужилац у жалби 
правилно указао на чињеницу да је прво-
степени суд био у обавези да опозове раније 
изречене условне осуде којима је оптужени 
оглашен кривим  због кривичног дјела – 
насиље у породици или породичној зајед-
ници из члана 208. став 1. КЗ РС и којима су 
утврђене казне затвора у трајању од по три 
мјесеца и истовремено одређено да се исте 
неће извршити уколико оптужени у року од 
једне године рачунајући од правоснажно-
сти пресуде  не учини ново кривично дјело. 
Оптуженом је први пут условна осуда изре-
чена 1.11.2010. године, а друга условна осу-
да му је изречена 12.12.2010. године. Ново 
кривично дјело за које му се судило побија-
ном пресудом учинио је 17.6.2011. године 
што значи у вријеме провјеравања које је 
одређено поменутим условним осудама па 
су се у таквим околностима стекли услови 
да се поменуте условне осуде опозову. Ово 
због тога што је чланом 48. став 1. КЗ РС 
императивно прописано да ће суд опозвати 
условну осуду ако осуђени у вријеме провје-
равања учини једно или више кривичних 
дјела. На ту чињеницу с правом је указала 
жалба Окружног тужиоца па је исту ваљало 
уважити те  раније изречене условне осуде 
опозвати  те примјеном  одредаба из члана 
42. КЗ РС изрећи јединствену казну затвора 
за раније учињена кривична дјела и за ново 
кривично дјело, с тим да су казне из опозва-
них условних осуда узете као утврђене. 

Дакле, полазна основа за изрицање једин-
ствене казне су правоснажно утврђене казне 
по ранијим условним осудама те казна која 

је оптуженом изречена у побијаној пресуди. 
Приликом одмјеравања јединствене казне 
затвора, у оквиру границе која прелази ви-
сину сваке појединачно утврђене казне, али 
је мања од збира тих казни, овај суд је имао 
у виду  да таква казна по својој мјери треба 
задовољити сврху кажњавања тако што ће 
одражавати праведан баланс између захтје-
ва да оптуженом омогући ресоцијализацију 
кроз преваспитање (специјална превенција) 
и захтјева, постављеног у јавном интересу 
да та казна по својој тежини мора имати 
општи одвраћајући карактер од извршења 
кривичних дјела (генерална превенција). 
Такву казну првенствено опредјељују тежи-
на учињених кривичних дјела и степен кри-
вичне одговорности оптуженог, док друге 
околности које прате извршење тих дјела и 
које се односе на личност оптуженог ( а које 
су од утицаја да казна буде мања или већа) у 
пуној мјери дошле су до изражаја приликом 
одмјеравања појединачно утврђених казни 
које су садржане у јединственој казни. 

У кривичном предмету који се водио пред 
Основним судом у Бијељини број 80 0 К 
100158 19 Кв од 5.11.2019 г, одбијен је зах-
тјев осуђеног да му се замјени казна затво-
ра у рад у јавном интересу, јер је  суд нашао 
да поднесени захтјев није основан, обзиром 
да се ради о кривичном дјелу који се често 
дешава  као и на последице које су настале 
извршењем кривичног дјела и да замјеном 
казне затвора у рад у јавном интересу не 
би била испуњена општа сврха кажњавања 
и  изрицања кривичне санкције односно 
не би били испуњени циљеви генералне и 
специјалне превенције. 

Из овога произилази да судови углавном 
изричу условне осуде за лакша кривична 
дјела, када се утврди  да осуђени до тада 
није био у сукобу са законом, (што се види 
из извода из казнене евиденције),  односно 
правоснажно осуђиван, као и када је став 
оштећеног да није заинтересован за кри-
вично кажњавање,(помирио се са осуђе-
ним)  и када је оштећеном надокнађена 
штета у цјелости. 

Изрицање условне осуде са заштитним 
надзором је нови правни институт, који је 
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уведен Кривичним закоником Републике 
Српске и до сада судска пракса није забеле-
жила већи број случајева у којима је то из-
речено, што ће свакако требати чинити у на-
редном периоду, како би се ова алтернатив-
на мјера примјењивала и имала своју сврху 
у изрицању наведе мјере. Такође и замјена 
казне затвора у рад у јавном интересу није 
нашла своју примјену у праксу у пуном об-
лику, обзиром да нису још створени сви 
услови за провођење ове алтернативне мје-
ре, али свакако је потребно примјењивати 
ову алтернативну мјеру, како би се смањио 
негативан ефекат краткотрајних казни за-
твора на осуђеног а самим тим смањили и 
трошкови боравка осуђених лица у Казне-
но-поправним заводима за изречене казне 
затвора до једне године. 

4.ЗАКЉУЧАК

Кривичноправни ситем у Републици 
Српској има у свом правном оквиру на рас-
полагању више алтернативних кривичних 
мјера. Усвојена су разна законска рјешења 
која треба да обезбеде примјену алтер-
нативних мјера,  и то: Закон о извршењу 
кривичних и прекршајних санцкија, Пра-
вилник о начину извршења рада у јавном 
интересу, Правилник о утврђивању услова 
за одабир правних субјеката и сачињавању 
листе заинтересованих правних субјеката 
за извршење мјера рада у јавном интересу.

Проблем није у законодавном дијелу већ у 
немогућности организационих предуслова 
и негативан став стручне и опште  јавности 
у примјени алтернативних мјера. 

Судови, судије и тужиоци који поступају 
у кривичним предметима би требали да 
примјењују изрицање алтернативних мјера, 
посебно рад у јавном интересу, како би се то 
приближило општој јавности да схвате да је 
то корисно за осуђенике да схвате да су по-
гријешили да дође до помирења са оштеће-
ним и да се осуђена лица активно укључе у 
друштвени живот и рад.

Потребно је вршити обуку судија и тужи-
лаца у том смјеру како би се примјењивале 
алтернативна мјере и доприњело развоју 

и подизању свијести широј јавности и раз-
вијања концепта ресторативне правде и по-
средовања између оштећеног и учиниоца.  
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УВОД

Иако жене чине мањину затворске попула-
ције у свим регијама свијета њихов проце-
нат расте, често брже од процента мушких 
затвореника, због чега је предметној теми 
потребно посветити додатну пажњу. Разлог 
наведеном може се потражити у пооштре-
ној казненој политици која је за посљедицу 

имала пораст броја затвореника у земљама 
широм свијета а посебно диспропорциона-
лан пораст броја жена у затворима. Бржи 
пораст стопе женских затвореника, у по-
ређењу са мушкарцима, може се довести у 
везу са пуно већим процентом ненасилних 
кривичних дјела међу женама починитељи-
цама, за која дјела исте раније не би биле 
затваране, те њиховим лошим економским 

Дијана Хасић, МА иур.

Адвокат

Специфичности система 
извршења казне затвора  
за жене

Сажетак

Иако жене чине мањину затворске популације у свим регијама свијета њихов про-
ценат расте, често брже од процента мушких затвореника. Жене припадају по-
себно осјетљивој категорији у затворима првенствено због другачијих физичких, 
психолошких и друштвених потреба у односу на мушку затворску популацију. 
Због специфичних потреба женске популације које у затвору постају још израже-
није, исте често бивају дискиминисане у односу на мушке затворенике. Већина за-
твора је намијењена за мушкарце и не испуњава темељне потребе затвореница, 
укључујући здравље и личну хигијену, контакт са вањским свијетом, план и про-
грам поступања, безбједност и сигурност те отпуст и постпенални прихват 
у друштву. С повећањем популације затвореница широм свијета,  показала  се 
потреба за уношењем више компететности у одређене поступке које би треба-
ло примјењивати приликом поступања према затвореницама, као и у начин на 
који би оне требало да буду обрађене у затвору, али исто тако се  показало и да 
недостаје научни интерес како за криминалитет жена уопште тако и за њихове 
специфичне потребе приликом извршења казне затвора. Управо у овом чланку 
представља се стање које влада у затворима за жене, ниво задовољења специфич-
них потреба женске популације у овим установама, као и механизми заштите 
права затвореника који се примјењују.

Кључне ријечи: криминологија, жене и кривично право, женски криминалитет, 
извршење казне затвора, затвори за жене, специфичне потребе затвореница, за-
штита права затвореника
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и социјалним статусом у већини друштава. 
Већина кривичних дјела која чине жене 
не представљају ризик за друштво. Оне би 
могле бити третиране пуно ефикасније и са 
далеко мање трошкова по државу уколико 
би им биле изрицане незатворске санкције. 
Кривична дјела почињена због сиромаштва, 
као што су крађа и други имовински делик-
ти, неће се редуковати изрицањем затвор-
ске казне женама починитељицама, које су 
често самохране мајке и једини хранитељи 
породице, него ће ова врста казне само про-
узроковати њихово додатно осиромашење, 
могући губитак посла и смјештаја, те отежа-
ти жени проналазак посла након изласка из 
затвора. Поред наведног, жене често чине 
кривична дјела под утицајем других факто-
ра као што су овисност о опојним дрогама 
и разне психосоцијалне потешкоће. Овакви 
проблеми са којима се сусрећу жене почи-
нитељице се много ефикасније третирају у 
заједници него у затвору гдје ће се њихово 
ментално здравље вјероватно само додатно 
погоршати. Потребно је такође имати у виду 
чињеницу да значајан проценат жена које 
су починиле кривична дјела са елементима 
насиља су иста починиле према својим пар-
тнерима у виду реакције на системско зло-
стављање којем су биле изложене. Уколико 
су укључене у трговину опојним дрогама, 
жене у тим случајевима често имају минор-
ну улогу, њихови преступи те врсте обично 
настају као резултат овисности о опојним 
дрогама или као резултат сиромаштва и 
других притисака. Оне долазе из сиромаш-
них средина и често не схватају могуће ри-
зике и импликације радњи на које пристају. 

Иако су им формално загарантована једна-
ка права, мушкарци су у далеко повољнијем 
положају у односу на жене лишене слободе. 
Главни разлог наведеном лежи у чињеници 
да се у установама за извршење казне затво-
ра примјењује тзв. традиционални пенални 
систем који има фокус на самом кажњавању 
и подразумијева јако лоше услове живота у 
затворима те наглашену дикриминацију 
жена усљед игнорисања њихових родно 
специфичних потреба. Фокус би требало 

1 И. Белушић, 2003,  ˝Криминалитет жена˝, Криминологија и социјална инеграција Вол. 11., бр. 2. (2003.): 172.

пребацити на рехабилитацију затвореника 
и креирање хуманог окружења у затвори-
ма. Женама у затворима би требало да буде 
посвећена посебна пажња, у смислу да се 
уведу садржаји који су намијењени искљу-
чиво њима на који начин би се удовољило 
родно специфичним потребама жена и пру-
жила им се максималну подршку како би 
њихова реинтеграција у друштво била што 
успјешнија. 

Овом приликом представићемо услове који 
владају у затворима за жене, ниво задо-
вољења специфичних потреба женске по-
пулације у овим установама те механизме 
заштите права затвореника.

1.  Темељна обиљежја затвора за жене

Дуго није било посебних установа за жене 
па су оне биле смјештане у претрпаним 
одјељењима у оквиру затвора за мушкарце. 
Због опасности од силовања, биле су везане 
за самице и тако искључене из програма ре-
социјализације. Другим ријечима, женама у 
затвору се посвећивала пажња само успутно 
- у оквиру бављења мушкарцима у затвору. 
Посљедњих година је проблем затвореница 
постао више видљив. Разлог томе је, прије 
свега, пораст броја жена у овим установама. 
Данас жене представљају око 6% укупне за-
твореничке популације.1

Затвори за жене у свијету имају неколико 
битних заједничких карактеристика. Прије 
свега, ради се о установама максимал-
не сигурности што је непропорционално 
друштвеној опасности осуђеница. Таква се 
ситуација оправдава малим бројем осуђе-
них жена (на број осуђених мушкараца) те 
непостојањем финансијских могућности за 
улагање у изградњу завора за жене. Програ-
ми општег и професионалног образовања су 
сасвим ријетки и лоше организовани па не 
изненађује што је у њих укључен мали број 
осуђеница. Послови који женама стоје на 
располагању су најтрадиционалнији жен-
ски послови попут шивања, ткања, плетења, 
преправљања одјеће, рада у кухињи те фри-
зерски и козметички послови. Програми за 
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контакте осуђеница са дјецом и породицом 
у правилу не постоје. Ријетке су земље које 
у женским затворима омогућавају дужи бо-
равак новорођеног дјетета уз мајку и посеб-
не апартмане за примање посјета брачних 
партнера. Медицинских служби које би се 
освртале на потребе жена (породиљство и 
гинекологија), нема довољно. Трудне осуђе-
нице сусрећу се са неадекватним приступом 
његе, ускраћивањем специјалне прехране, 
мањком физичког вјежбања и слично. На-
даље, едукацијски програми који би омо-
гућавали трудним осуђеницама упозна-
вање са самим порођајем, бризи за дјецу и 
слично представљају праву ријеткост међу 
затворским зидовима.2

2. Специфичне потребе женске попу-
лације у затворима

Жене припадају посебно осјетљивој катего-
рији у затворима првенствено због друга-
чијих физичких, психолошких и друштве-
них потреба у односу на мушку затворску 
популацију. Услови издржавања казне мо-
рају бити прилагођени овим посебностима, 
а женама у затвору је потребно обезбиједи-
ти и адекватну  здравствену његу. Један број 
осуђеница су носиоци родитељских права, и 
с обзиром на то да им је законом омогућено 
да дјеца бораве заједно са њима у установи, 
установа мора имати услове за смјештај и 
боравак дјеце. Како је код осуђеница узрок 
извршења кривичног дјела често изложе-
ност породичном насиљу, неопходна им 
је обезбиједити и психолошку помоћ у по-
гледу изградње самопоуздања и лијечења 
траума.

Промјена у саставу затворске популације 
је указала, у скоро свим затворским систе-
мима, на недостатке у задовољавању родно 
специфичних потреба затвореница. Прин-
цип недискриминације (на темељу спола/
рода) не забрањује напоре око задовољења 
специфичних потреба затвореница. Дапа-
че, задовољавањем њихових специфичних 
потреба се обезбјеђује одсуство дискрими-
нације. Ово захтијева афирмативну акцију 

2 Ибид., стр. 172-173.
3 Уред Уједињених народа за питања дроге и криминала, 2015,Жене и затвор,  Беч, Аустрија, стр. 10.

управника и запослених у затвору како би 
се затвореницама обезбиједио једнак при-
ступ свим службама које су већ доступне 
мушким затвореницима и тако задовољи-
ле њихове родно специфичне потребе.3 У 
ток контексту, посебну пажњу је потреб-
но посветити сљедећим сегментима родно 
специфичних потреба женске популације у 
затворима: 

	Здравље и лична хигијена

У погледу здравља и хигијене, потребе жена 
лишених слободе знатно се разликују од по-
треба мушкараца.

Специфичне хигијенске потребе жена треба 
рјешавати на прикладан начин. Од наро-
чите је важности да им тоалети и купатила 
буду лако доступни, те да се поведе брига о 
уклањању крвљу умрљаних предмета, као и 
о опскрбљивању стварима за личну хигије-
ну, као што су хигијенски улошци и тампо-
ни. Пропуст да се обезбиједе такве основне 
потрепштине може по себи представљати 
понижавајуће поступање.

У погледу здравствене његе, веома битно 
је да она здравствена њега која се пружа 
женама лишеним слободе буде на истом 
нивоу као здравствена њега која се пружа 
женама на слободи. У затворима за жене је, 
у том контексту,  потребно осигурати струч-
но медицинско особље специјализирано за 
здавље жена као што су нпр. гинеколози .

Поред тога, у обиму у којем су мјере превен-
тивне здравствене заштите које се посебно

односе на жене (као што су превентивни 
прегледи на рак дојке и матернице) до-
ступне у заједници на слободи, оне такође 
морају бити омогућене и женама лишеним 
слободе.

Исто тако, затвореницама које су започе-
ле одређену куру лијечења прије него што 
су биле затворене, требало би омогућити 
да наставе са лијечењем и у затвору. У том 
контексту, треба покушати да се обезбиједи 
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да довољне залихе посебних лијекова за 
жене буду доступне на мјестима лишавања 
слободе.

Када је ријеч о женама затвореницама, мен-
тално здравље је од кључнога значаја. По-
требе жена у вези с менталним здрављем 
постају израженије у затворском окружењу 
због одвајања од дјеце, породице, прија-
теља и заједнице (затворенице, као мало-
бројне, често се размјештају у затворе који 
су далеко од њихових домова и имају мање 
посјетитеља него мушки затвореници), или 
због боравка у самици, претреса или надзо-
ра које врше мушки чувари.4

	Труднице и жене са дјецом у 
затвору

Када се не може избјећи затварање мајки и 
њихове дјеце, држава преузима одговорност 
да им обезбиједи адекватну његу. Стандард-
на њега би прије и послије порођаја требало 
да буде еквивалентна оној која је доступна 
изван затвора. 

Труднице, дојиље и жене с дјецом у затвору 
имају специфичне потребе у смислу здрав-
ствене заштите, исхране или вјештина роди-
тељства, што захтијева од затворских власти 
флексибилност и усвајање специфичних од-
говора. На питање да ли и, уколико је одго-
вор позитиван, колико дуго треба омогућити 
бебама и малој дјеци да остану у затвору са 
својим мајкама, тешко је дати одговор, бу-
дући да са једне стране затвори очигледно 
нису погодан амбијент за бебе и малу дјецу, 
док је са друге стране крајње непожељно на-
силно раздвајати мајке и малу дјецу.

У сваком случају, водећи принцип прили-
ком доношења овакве одлуке мора да буде 
добробит самог дјетета. Дјеца која живе у 
затвору никада не смију бити третирана као 
затвореници, већ би у принципу требало да 
буду слободни напустити затвор. Амбијент 
за њихов одгој би требало да буду што је 
могуће ближи амбијенту који имају дјеца 
изван затвора.5

4 Ибид.
5 Жене и затвор,  оп.цит., стр. 21

Међутим, чињеница је да затворске устано-
ве углавном немају адекватне услове за бо-
равак трудница и дјеце. Са њима се поступа 
на исти начин као и са осталим затвореница-
ма, у смислу да немају посебну исхрану нити 
адекватну здравствену заштиту а нису ријет-
ки ни нехумани начини поступања прили-
ком порода или гинеколошког прегледа 
када жене бивају лисицама везане за кревет.

	Безбједност и сигурност

Безбједност и сигурност за све особе у за-
твору је камен темељац учинковитог и ху-
манога затворског режима. Вањска без-
бједност (спречавање бијега) и унутрашња 
сигурност (спречавање нереда) најбоље се 
остварују изградњом позитивних односа 
између затвореника и особља. У принципу, 
жене лишене слободе морају бити смјеште-
не у просторијама које су физички одвоје-
не од просторија у којима се налазе било 
који мушкарци затворени у истој установи. 
Раздвајање жена од мушкараца у затвору 
и захтјев да женско особље, које је посебно 
обучено за рад са женама у затвору, надзире 
исте служи за спречавање насиља и зашти-
ту затвореница од  злостављања и узнеми-
равања. Посебно се наглашава да мушко 
особље никада не би требало да буде укљу-
чено у лични претрес затвореница. 

Међутим, због недостатка смјештајних 
капацитета и женског особља у затвори-
ма, затворенице често бивају смјештене у 
установама у којима мушкарци издржавају 
затворску казну и  на тај начин изложене 
дискриминацији те различитим облицима 
злостављања и узнемиравања (а посебно 
сексуално узнемиравање, укључујући ту и 
вербалне нападе са сексуалним конотација-
ма) како од стране мушких затвореника 
тако и од стране мушког затворског особља 
које обезбјеђује просторе у којима бораве 
жене затворенице.

	Контакт са вањским свијетом

Затворенице, за разлику од мушкараца 
лишених слободе, имају далеко снажнију 
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потребу за редовним контактом са својом 
породицом, посебно са својом дјецом, 
што је од кључног значаја за њихово мен-
тално благостање и успјешну друштвену 
реинтеграцију. 

Међутим, члановима породица не би тре-
бало аутоматски допустити долажење у по-
сјету без консултације са затвореницом коју 
посјећују, јер је велики број жена прије за-
тварања доживио насиље управо од најбли-
жих чланова своје породице.6

Иако је потреба затвореница за контак-
том са вањским свијетом веома изражена 
и значајна, чињеница је да жене у затвору 
имају далеко мање посјета од стране своје 
породице за разлику од мушких затворени-
ка. Разлог наведеном може се потражити у 
чињеници да су жене затворенице врло че-
сто одбачене од стране своје породице, стиг-
матизиране од стране друштва и неријетко 
смјештене у установе за издржавање казне 
затвора доста удаљене од мјеста њиховог 
пребивалишта, што породици отежава до-
лазак у посјету. 

	Рехабилитација затвореница

 За подстицање рехабилитације затворе-
ница су потребни: одговарајућа процјена, 
класификација, индивидуално планирање, 
праћење и документовање понашања, као 
и радне, образовне, рекреативне и друге 
активности. У циљу успјешне реинтегра-
ције у друштво, неопходно је побољшати 
како ниво образовања жена које се налазе 
на извршењу казне, тако и избор занимања 
за која могу да се оспособљавају у установи 
чиме би се побољшала њихова конкурент-
ност на тржишту рада.7

Често се третмански програми за жене те-
меље на подацима о мушком криминалите-
ту и њиховим путевима уласка у криминал. 
Међутим, женски криминалитет има своје 
посебности. Због тога би затворски третман 
требало да буде осјетљив на специфична 

6 Ибид., стр. 18
7 Ибид., стр. 19
8  Удружење пенолога регије Бијељина, 2017,  Женска популација у затворима-родно специфичне особености, 

потребе и ризици, Бијељина;

животна искуства жена.8

Жене лишене слободе морају имати при-
ступ сврсисходним активностима (раду, 
обуци, образовању, спорту, итд) на равној 
нози са мушкарцима у истом положају. У 
затворима се често срећу случајеви где су 
женама лишеним слободе нуђене актив-
ности које су се сматрале “прикладним” за 
њих (као што су шивање или ручни радови), 
док се мушким затвореницима нуди обука 
далеко професионалнијег карактера. Ова-
кав дискриминаторски приступ служи само 
даљем поткрепљивању застарјелих стерео-
типа о социјалној улози жене.

	 Припрема за отпуст и подршка 
послије отпуштања

Припреме за отпуст затвореника на слобо-
ду почињу на почетку издржавања казне 
затвора и потребна им је стална помоћ на-
кон пуштања. Затворска тијела имају одго-
ворност затворенике вратити у заједницу 
спремне и способне за живот као грађане 
који поштују закон, с образовањем и вјеш-
тинама који омогућују запошљавање. По-
што су затворенице често суочене са стиг-
мом – много више него мушка затворска 
популација – и имају слабији контакт с по-
родицом током издржавања казне, мјере 
као што су допуст за посјет кући, отворени 
затвори, као и породичне посјете у затвору, 
помажу да се обезбиједи њихово благостање 
и олакша друштвена реинтеграција. Међу-
тим, одговарајуће консултације од кључног 
су значаја за избјегавање да жене које су 
доживјеле насиље у породици посјећују и 
даље застрашују њихови злостављачи. На-
кон пуштања из затвора постоји вјероват-
ност да ће жене трпјети дискриминацију и 
потребна им је посебна подршка у смислу 
становања, спајања с породицом, запошља-
вања и здравља. Затворске власти би треба-
ло да сарађују с центрима за социјални рад 
и невладиним организацијама како би ос-
мислиле и спровеле свеобухватне програме 
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реинтеграције за жене прије и послије 
пуштања на слободу.9

Може се слободно реци да програми под-
ршке посље отпуштања жена из затвора за-
право уопште не постоје. Оне су препуште-
не саме себи и због тога не треба да чуди 
када се такве жене поново нађу иза решета-
ка јер једноставно нису успјеле да се снађу 
на слободи.

 3. Механизми заштите права  
      затвореника

Затвореници уживају сва људска права 
осим права на слободу те су им национал-
не власти обавезне осигурати заштиту тих 
права у затворима. Губитак права на слобо-
ду не доводи аутоматски до губитка осталих 
грађанских, политичких, економских, кул-
турних и социјалних права те се ова права 
особама лишенима слободе могу ограничи-
ти само у мјери у којој је то потребно ради 
извршења казне затвора. При том држава, 
не само да има обавезу заштитити људска 
права затвореника, већ и спријечити сва-
ку патњу која надилази неизбјежну разину 

9 Ибид., стр. 24-25
10 Еуропска конвенција о људским правима међународни је уговор о заштити људских права и слобода у Европи те је као 

такав најстарији и најучинковитији систем за заштиту људских права у свијету. Пуним именом Еуропска конвенција за 
заштиту људских права и темељних слобода потписана је у Риму 4. новембра 1950. године од стране 12 земаља чланица 
новооснованог Вијећа Еуропе,  а на снагу је ступила 3. септембра 1953. године. Поступно се надопуњавала неколико пута 
додавањем протокола који су надопунили одредбе Конвенције. Све земље чланице Вијећа Еуропе странке су Конвенције 
те се од нових чланица Вијећа захтијева њена ратификација. Босна и Херцеговина  је Конвенцију и њене протоколе 
ратификовала 12.07.2002. године.

11  Европски суд за људска права је судска институција Вијећа Еуропе основана 1959. године за заштиту права и слобода 
које се гарантују Европском конвенцијом о људским правима. Суд је постао стална институција заштите људских 
права у Европи 1. новембра 1998. године када је ступио на снагу Протокол 11. Босна и Херцеговина је ратификовала 
Конвенцију дана 12.07.2002. године и тим чином је прихватила надлежност Европског суда за људска права да одлучује 
о апликацијама/захтјевима било које физичке особе, невладине организације, скупине појединаца или друге државе 
чланице који тврде да су жртве повреде права утврђених у Конвенцији што их је починила Босна и Херцеговина. 

12 Европска затворска правила усвојио је Комитет министара Вијећа Европе 11. јануара 2006. године. Вијеће Европе је 
најстарија европска организација која у државама чланицама промовише демократију, поштовање људских права и 
правну државу. Вијеће Европе основало је, 5. маја 1949., десет европских земаља: Белгија, Данска, Француска, Холандија, 
Ирска, Италија, Луксембург, Норвешка, Велика Британија и Шведска. Вијеће Европе данас броји 47 држава чланица. Све 
чланице Европске уније чланице су и Вијећа Европе и оно представља својеврстан „филтер“ за чланство у Европској 
унији. Кључни задатак Вијећа Европе је промоција демократије, поштовање људских права и правне државе, а активно 
је и у одржавању и промовисању европског културног наслијеђа. Босна и Херцеговина је чланица Вијећа Европе од 2002. 
године.

13  ˝Банкошка правила˝ је усвојила Генерална скупштина УН-а 21. децембра 2010, консензусом свих држава чланица. Он 
је настао као посљедица уочене потребе да се обезбиједе глобални стандарди у вези с начином на који се поступа према 
осуђеницама и затвореницама, узимајући у обзир извјестан број релевантних резолуција које су усвојили различити 
органи Уједињених нација, које су позвале државе чланице да на одговарајући начин одговоре на потребе осуђеница и 
затвореница.

трпљења лишењу слободе. Осим темељ-
них људских права, затвореници уживају 
и посебна права која произлазе из њиховог 
специфичног положаја и услова у којима 
издржавају казну затвора. Ова су права об-
ликована у стандарде и начела утврђена ак-
тима међународних организација и њихов 
смисао је забранити одређена поступања и 
поставити главна начела која се темеље на 
поштовању људског достојанства и рехаби-
литацији затвореника.

3.1. Заштита права жена лишених 
слободе

Међу међународним инструментима за за-
штиту права жена лишених слободе најзна-
чајније мјесто  заузимју  Европска конвен-
ција о људским правима10 и релевантна 
судска пракса Европског суда за људска 
права11, потом Европска затворска правила 
Вијећа Европе12,

Правила Уједињених нација за третман 
жена затвореница и ванзатворске мјере 
за жене које су починиле кривична дјела 
(Бангкошка правила)13 и Стандардна ми-
нимална правила Уједињених нација за 
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третман затвореника (Манделина прави-
ла)14 скупа са Европском конвенцијом о 
спречавању мучења и нечовјечног или по-
нижавајућег поступања или кажњавања.15 
У том контексту посебно је значајан рад 
Европског комитета за спречавање му-
чења и нељудског или понижавајућег по-
ступања или кажњавања (ЦПТ)16 чија 
улога је заправо да надзире примјену Ев-
ропске конвенције о спречавању мучења 
и нечовјечног или понижавајућег посту-
пања или кажњавања од стране држава 
потписница.

Комитет за спречавање мучења (ЦПТ) 
организује посјете мјестима на којима се 
налазе лица лишена слободе да би оцијенио 
како се поступа према њима. Таква мјеста 
су затвори, установе за малољетнике, поли-
цијске станице, центри за смјештај притво-
рених имиграната, психијатријске болнице, 
установе социјалне заштите итд. 

Делегација Комитета која обавља посје-
ту има неограничен приступ мјестима на 
којима се налазе особе лишене слободе и 
право да се без ограничења креће по њима. 
Посјете Делегације се обављају периодично 
(обично једном сваке четири године), а по 
потреби се обављају и додатне ˝ад хоц˝ по-
сјете. Комитет мора да обавијести дотичну 
државу да намјерава да обави посјету. На-
кон обавјештења, Делегација може у било 
ком тренутку да оде на било које мјесто где 
се могу налазити лица лишена слободе. 

14  У децембру 2015. године Генерална скупштина УН-а усвојила је ревидирана стандардна минимална правила 
УН-а за поступање са затвореницима тзв. Манделина правила, постављајући минималне стандарде за добро 
управљање затворима, укључујући и обезбјеђивање поштовања права затвореника. Ова правила нису потпуно 
нова већ је то ажурирана верзија стандардних минималних правила за поступање са затвореницима из 1955. 
године.

15 ˝Европска конвенција о спречавању мучења и нечовјечног или понижавајућег поступања или кажњавања˝ 
Вијећа Европе представља међународни инструмент о људским правима легислативног карактера. Одредбама 
те конвенције утврђена су индивидуална и колективна права, одређене мјере за надзор над њиховим 
поштовањем и основан Европски комитет за спречавање мучења и нечовјечних или понижавајућих казни или 
поступака (ЦПТ). Европска конвенција о спречавању мучења и нечовјечних или понижавајућих поступака и 
кажњавања ступила је на снагу 1. фебруара 1989. године након седме ратификације. Конвенција је новелирана 
4. новембра 1993. године (Протокол 1- ЕТС 151 и Протокол ИИ – ЕТС 152). Она се надовезује на члан 3. Европске 
конвенције о људским правима, који  прописује да ˝Нико не смије бити подвргнут мучењу или нечовјечном 
или понижавајућем поступању или кажњавању˝.

16  ЦПТ је основан у складу са ˝Европском конвенцијом за спречавање мучења и нечовјечног или понижавајућег 
поступања или кажњавања˝ Вијећа Европе. ЦПТ није истражни орган већ обезбјеђује вансудски превентивни 
механизам за заштиту лица лишених слободе од мучења и других облика злостављања.  Он тиме допуњује 
судску дјелатност Европског суда за људска права.

17 Ј. Мурдоцх, В. Јирицка, 2016,  Борба против злостављања у затворима, Вијеће Европе, стр. 13-15
18 Ибид., стр. 15.

Чланови Делегације интервјуишу лица ли-
шена слободе у четири ока и комуницирају 
слободно са сваким ко може да им пружи 
информације. 

Послије сваке посјете, Комитет шаље де-
таљан извјештај дотичној држави. Извјеш-
тај садржи налазе Комитета и његове пре-
поруке, коментаре и захтјеве за информа-
цијама. Комитет такође захтијева детаљан 
одговор на питања која је покренуо у свом 
извјештају. Ови извјештаји и одговори чине 
саставни дио сталног дијалога са дотичним 
државама. Свака држава може да тражи 
да се извјештај Комитета објави, заједно с 
њеним одговором. Ако држава не сарађује 
или одбија да поправи стање у смислу датих 
препорука, Комитет може одлучити да изда 
саопштење за јавност. Поред тога, Комитет 
припрема и општи извјештај о свом дјело-
вању који се објављује једном годишње.17

Рад Комитет за спречавање мучења  
(ЦПТ) има значајан утицај на праксу Ев-
ропског суда за људска права у вези са по-
ступањем са затвореницима. Скоро свака 
скорија пресуда овог суда која се односи на 
затворске услове позива на стандарде или 
извјештаје Комитета.18

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Истраживање о родно специфичним окол-
ностима и потребама затвореница и осуђе-
ница представља кључну основу за поли-
тике и стратегије с циљем задовољавања 
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њихових потреба друштвене реинтеграције. 
Већина жена учинитеља не представља 
опасност за друштво и њихово затварање 
не помаже, већ отежава њихову друштвену 
реинтеграцију и негативно утиче на њихо-
ву дјецу. Алтернативне начине кажњавања 
код осуђеница би требало примијенити кад 
год је то прикладно и могуће. 

Но, ако је већ нужно да жене починитељи-
це кривичних дјела издржавају затворску 
казну онда је потребно посветити посебну 
пажњу условима у којима се иста издржава 
а како би права жена била изједначена са 
правима мушкараца који су лишени слобо-
де и како женске осуђенице ни на који на-
чин не би биле дискриминисане. Потребно 
је усвојити и поштовати међународне стан-
дарде и услове у затворима у којима жене 
издржавају казну прилагодити истим, што 
тренутно није случај.

Иако међународноправни оквир пружа у 
принципу једнаку заштиту како мушкар-
цима тако и женама лишеним слободе по-
требо је имати у виду да женска популација 
генерално има специфичне потребе које у 
затвору постају још израженије и којима је 
потребно удовољити како бисмо могли го-
ворити о једнаким условима издржавања 
казне затвора за оба спола. У противном 
ћемо имати ситуацију гдје су, иако су им 
загарантована једнака права, мушкарци у 
далеко повољнијем положају у односу на 
жене лишене слободе, што се заправо и де-
шава у пракси.
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Извршни oдбор Адвокатске 
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Чланове Извршног одбора од 1-5 горе по-
бројаних изабрала је Скупштина Адво-
катске коморе Републике Српске на сјед-
ници одржаној дана 24.04.2021. године, а 
сагласно одредби члана 28. Статута Адво-
катске коморе Републике Српске предсјед-
ници Зборова адвоката Адвокатске коморе 
Републике Српске су по основу својих функ-
ција чланови Извршног одбора Адвокатске 
коморе Републике Српске. 

За наш часопис „Адвокатура’’ укратко су 
се представили предсједници Зборова Ад-
вокатске коморе РС и изнијели своја запа-
жања, проблеме са којима се сусрећу и на 
који начин мисле да могу да утичу на по-
бољшање рада АК.

ЏЕВАД СЛАМНИК,  
предсједник Збора адвоката Добој

,,Рођен сам 16.03.1957. године у Миљковцу, 
општина Добој, а члан Адвокатске коморе 
Републике Српске сам од 01.03.2003. годи-
не. Од 01.07.1983. године па до уписа у Ад-
вокатску комору Републике Српске, био сам 
запослен у агенцијама за провођење зако-
на, а једно вријеме и као судија Опћинског 

суда у Тешњу. На дужност предсједника 
Збора адвоката Добој сам изабран дана 
23.05.2019. године, а мандат на овој дужно-
сти ми је обновљен на сједници Збора адво-
ката Добој од 20.05.2021. године.

 У досадашњем раду уочио сам слабости у 
раду зборова, а самим тиме и Адвокатске ко-
море јер је у посљедње вријеме, а нарочито 
након извршених организационих промје-
на Адвокатске коморе и органа Коморе, 
драстично пао интерес чланства Адвокатске 
коморе јер су објективно зборови адвоката 
у потпуности “развлашћени”, објективно је 
извршена централизација “власти” унутар 
Коморе, а поред тога, након доношења За-
кона о адвокатури значајан спектар посло-
ва које су обављали адвокати је објективно 
одузет адвокатима, а и постојање различи-
тих агенција такођер је утицало на смањење 
обима послова адвоката. Застарјелост, а и 
неуређеност прописа који регулишу рад 
Адвокатске коморе и адвоката је такођер 
оставио свој негативан утицај уопште на 
слику рада Адвокатске коморе и, унутар ње, 
појединих адвоката. Однос врха Адвокатске 
коморе према органима државе, а дијелом 
и политике такођер је допринио јако ло-
шем статусу адвоката и Адвокатске комо-
ре, а свједоци смо и односа органа управе 
према адвокатима у управним поступцима 
које воде, игноришући уопште институцију 
адвокатуре и објективно раде на разбијању 
Адвокатске коморе на начин што “само по-
добне” адвокате издвајају из Коморе, фа-
воризују их и на тај начин директно раде 
на разбијању кохезије адвокатуре као про-
фесије. Наравно, у томе видим и допринос 
чланова Адвокатске коморе који  на момен-
те заборављају да су чланови Адвокатске 
коморе и, по мом мишљењу, раде на грани-
ци законитости, а бит ћу слободан рећи и да 
директно крше позитивне прописе, оне које 
је донијела држава, а и оне које је донијела 
Адвокатска комора као прописе који тре-
бају да уреде односе унутар Коморе. Сма-
трам да се унутар Коморе требају и морају 
хитно подузети мјере, на одређен начин, за 
рашчисћавање унутар чланства и да би Ко-
мора, односно њени зборови, напокон тре-
бали започети покретање дисциплинских 
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поступака према неодговорним појединци-
ма, члановима Коморе, а зашто не и у од-
ређеним ситуацијама и подношење кривич-
них пријава за поједине колеге који својим 
поступцима не само да крње углед Коморе, 
него учествују у различитим незаконитим 
радњама које би се могле квалификовати 
као кривично дјело и да на одређен начин 
Комора најприје рашчисти међусобне одно-
се унутар Коморе, а упоредо с тим подузме 
мјере и радње на побољшању статуса адво-
ката појединца, а и Коморе као организа-
ције која би требала да штити интересе ад-
вокатуре и адвоката појединачно. 

У том контексту сматрам да би се требале из-
вршити и одређене организационе промје-
не органа Коморе, а то све подразумијева 
израду Закона о адвокатури, Статута Адво-
катске коморе и нижих прописа који регу-
лишу рад и понашање адвоката, а мишљења 
сам да је потребно у том смислу, приликом 
израде прописа, измијенити структуру на 
начин да се као врховни органи Коморе 
нађу Скупштина, са изабраним предсједни-
ком Скупштине, Извршни одбор, као адми-
нистративно тијело Коморе, и предсједник 
Коморе, као засебни органи, јер би се на 
тај начин олакшао рад, а сигуран сам да би 
се избјегла концентрација власти у једној 
личности у виду предсједника Коморе који 
објективно, не да има пуно власти у рукама, 

него има и огроман број обавеза које тешко 
мозе стићи да квалитетно обавља. Такођер 
сматрам да је неопходно на одређен начин 
вратити аутономију зборова у смислу да им 
се врати ранији статус јер се тренутна уло-
га збора објективно само своди на траћење 
времена без било каквих могућности да се о 
било чему “питају” па у наредном периоду 
своју активност као члана Извршног одбо-
ра планирам усредсредити на рад по овим 
питањима која сам издвојио као посебно 
битна која утичу на односе и стање унутар 
Адвокатске коморе Републике Српске и, 
кроз то, побољшања статуса сваког адвока-
та појединачно, а и Адвокатске коморе као 
наше организације’’.

У   вршењу   адвокатске   дјелатности   и   по-
нашањем   у   приватном   животу,   адвокат   
је дужан   да   чува   углед   и   бори   се   за   
унапређење   и   афирмацију   адвокатуре   
као самосталне   професије.   У   обављању   
адвокастке   дјелатности   адвокат   је   дужан   
да поступа хумано, поштујући достојанство 
свих са којима контактира. При томе је ду-
жан да чува своју част, морални лик, неза-
висност и стручност, тако да својим пона-
шањем подстиче   и   друге.   Вршећи   ад-
вокатску   дјелатност   адвокат   је   дужан   
да   поштује истинитост и законитост, само-
сталност и независност адвокатуре у складу 
са Уставом и законом.“

Предсједник АК Далибор Мрша са члановима ИО
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Више од ових ријечи, које су записане у Ко-
дексу етике адвоката Адвокатске коморе Ре-
публике Српске и које би сваком адвокату 
требале бити водиља у његовом бављењу 
адвокатуром, нема потребе за казивањем. 
Ако се својим радом и понашањем у очима 
наших клијената и у очима људи ван нашег 
еснафа макар прилижимо оваквом лику ад-
воката, онда се с правом можемо назвати 
адвокатима.

Превасходна   жеља   ми   је   анимирање   
чланова   нашег   збора   и   њихово   актив-
но укључивање у живот и рад Коморе. Мо-
жда са стране не дјелује тако, али Комора 
је један жив и врло захтијеван механизам, 
који је потребно непрекидно усмјеравати и 
опслуживати,   како   би   служила   ономе   
чему   је   намијењена,   а   то   је   стварање и 
побољшавање  услова   за бављење   адвока-
туром. Сваки   посао  се   боље  и  успјешније 
може  урадити   када   се подијели   и   када  
свако   у   тој  подјели   на себе   узме  дио  који 
најбоље може да обави. На тај начин бисмо 
сви могли дати свој допринос унапређењу 
рада Коморе, а тиме и свом појединачном 
пословању. Нужно је да Комора буде таква 
да је свако од нас осјећа као своју.

У   вршењу   адвокатске   дјелатности   и   по-
нашањем   у   приватном   животу,   адвокат   
је дужан   да   чува   углед   и   бори   се   за   
унапређење   и   афирмацију   адвокатуре   
као самосталне   професије.   У   обављању   
адвокастке   дјелатности   адвокат   је   дужан   
да поступа хумано, поштујући достојанство 
свих са којима контактира. При томе је ду-
жан да чува своју част, морални лик, неза-
висност и стручност, тако да својим пона-
шањем подстиче   и   друге.   Вршећи   ад-
вокатску   дјелатност   адвокат   је   дужан   
да   поштује истинитост и законитост, само-
сталност и независност адвокатуре у складу 
са Уставом и законом.“

Више од ових ријечи, које су записане у Ко-
дексу етике адвоката Адвокатске коморе Ре-
публике Српске и које би сваком адвокату 
требале бити водиља у његовом бављењу 
адвокатуром, нема потребе за казивањем. 
Ако се својим радом и понашањем у очима 
наших клијената и у очима људи ван нашег 

еснафа макар прилижимо оваквом лику ад-
воката, онда се с правом можемо назвати 
адвокатима.

Превасходна   жеља   ми   је   анимирање   
чланова   нашег   збора   и   њихово   актив-
но укључивање у живот и рад Коморе. Мо-
жда са стране не дјелује тако, али Комора 
је један жив и врло захтијеван механизам, 
који је потребно непрекидно усмјеравати и 
опслуживати,   како   би   служила   ономе   
чему   је   намијењена,   а   то   је   стварање   и 
побољшавање  услова   за бављење   адвока-
туром. Сваки   посао  се   боље  и  успјешније 
може  урадити   када   се подијели   и   када  
свако   у   тој  подјели   на себе   узме  дио  који 
најбоље може да обави. На тај начин бисмо 
сви могли дати свој допринос унапређењу 
рада Коморе, а тиме и свом појединачном 
пословању. Нужно је да Комора буде таква 
да је свако од нас осјећа као своју.

БОРИС СТОЈАНИОВИЋ, предсједник 
Збора адвоката Бањалука

„У вршењу адвокатске дјелатности и пона-
шањем у приватном животу, адвокат је ду-
жан да чува углед и бори се за унапређење и 
афирмацију адвокатуре као самосталне про-
фесије. У обављању адвокастке дјелатности 
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адвокат је дужан да поступа хумано, по-
штујући достојанство свих са којима контак-
тира. При томе је дужан да чува своју част, 
морални лик, независност и стручност, тако 
да својим понашањем подстиче и друге. Вр-
шећи адвокатску дјелатност адвокат је ду-
жан да поштује истинитост и законитост, 
самосталност и независност адвокатуре у 
складу са Уставом и законом.“

Више од ових ријечи, које су записане у Ко-
дексу етике адвоката Адвокатске коморе Ре-
публике Српске и које би сваком адвокату 
требале бити водиља у његовом бављењу 
адвокатуром, нема потребе за казивањем. 
Ако се својим радом и понашањем у очима 
наших клијената и у очима људи ван нашег 
еснафа макар прилижимо оваквом лику ад-
воката, онда се с правом можемо назвати 
адвокатима.

Превасходна жеља ми је анимирање члано-
ва нашег збора и њихово активно укључи-
вање у живот и рад Коморе. Можда са стра-
не не дјелује тако, али Комора је један жив и 
врло захтијеван механизам, који је потреб-
но непрекидно усмјеравати и опслуживати, 
како би служила ономе чему је намијењена, 
а то је стварање и побољшавање услова за 
бављење адвокатуром. Сваки посао се боље 
и успјешније може урадити када се подије-
ли и када свако у тој подјели на себе узме 
дио који најбоље може да обави. На тај на-
чин бисмо сви могли дати свој допринос 
унапређењу рада Коморе, а тиме и свом 
појединачном пословању. Нужно је да Ко-
мора буде таква да је свако од нас осјећа као 
своју, да види шта је то што од ње добија, 
али и да осјећа жељу и потребу да и сам уна-
приједи њен рад.’’

АЛЕКСАНДАР МАЈКАЛОВИЋ,  
предсједник Збора адвоката  
Источно Сарајево
 
,,Рођен сам 2.7.1979.г. Дипломирао сам на 
Правном факултету Универзитета у Источ-
ном Сарајеву јуну 2005. године, од 1.1.2006. 
године до данас радим у адвокатури ( од 
2006-2011 као приправник и стручни са-
радник у адвокатској канцеларији адвоката 

Бошка Чегара, а од 1.9.2011. године као 
адвокат).У периоду од 2015-2019. године 
обављао сам дужност Дисциплинког ту-
жиоца АК РС, а од марта 2021.г. сам пред-
сједник Збора адвоката Источно Сарајево.
Ожењен сам и имам двоје дјеце.

Као предсједник Збора адвоката Источно 
Сарајево залагаћу се за то да Зборави АК РС 
( самим ти и Збор адвоката Источно Сараје-
во)добију већа и значајнија овлашћења, а 
полазећи од тога да су поједине одредбе Ста-
тута АК РС по мом мишљењу превазиђене.

Тако нпр. Збор адвоката није овлашћени 
предлагач за чланове ИО АК РС и Предсјед-
ника РС већ је то или члан Скупштине АК 
РС или група од 20 адвоката.

Надаље, мишљење Збора адвоката о рад-
ним и људксим квалитетима кандидата за 
упис у Именик адвоката није обавезујуће за 
Извршни одбор АК РС, што такође сматрам 
да није исправно.

Такође, потребно је промијенити начин би-
рања чланова ИО које бира Скупштина АК 
РС јер садашњи делегатски систем по коме 
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сваки Збор адвоката на 10 чланова добија 
једног делегата у Скупштини АК РС, који 
бирају чланове ИО, доводи до практичне 
немогућности да кандидати ван Збора ад-
воката Бањалука, буду изабрани за члана 
ИО АК.Ово из разлога што тренутно Збор 
адвоката Бањалука има 28 делегата од 56 и 
имају могућност да због своје бројности из-
аберу само кандидате из свог Збора.

Наравно, потребно је уважити и бројност 
одређеног Збора, али са друге стране напра-
вити измјенама Статута могућност да ре-
цима два од 5 чланова које бира Скупшти-
на АК РС морају бити ван Збора адвоката 
Бањалука. На тај начин ћемо, по мени, из-
бјећи мајоризацију адвоката ван Бањалуке.

Залагаћу се кроз рад у ИО АК РС да се Збо-
ровима да једна врста финансијске аутоно-
мије како би Зборови могли организовати 
одређене активности ( дружења, усаврша-
вања, путовања, такмичења...)

Такође, предложићу да се неоправдани до-
ласци на сједнице Збора имају сматрати те-
жом повредом адвокатске дужности, а све 
у циљу да се наши чланови “натјерају” да 
узму учешће у одлукама које су битне за рад 
Зборова и генерално рад органа АК РС.

На крају залагаћу се да се најмање једном 
годишње организују спортска такмичења 
између Зборова, што ће по мом мишљењу 
довести до упознавања већег броја колега 
и тиме стварања нових пријатељства у при-
ватном и професионалном животу’’.

ДЕЈАН МАКСИМОВИЋ, предсједник 
Збора адвоката Бијељина

,,Рођен сам 07.09.1975. године у Добоју.
Живио сам у Тузли, завршио основну шко-
лу у Тузли и 2 разреда Гимназије ‘’Меша 
Селимовић’’ Тузла те даље школовање 
настављам у Бијељини 1992.године. гдје 
завршавам Гимназију ‘’Филип Вишњић’’ 
Бијељина.

Дипломирао сам на Пољопривредном фа-
култету Универзитета у Београду 2002. 
године а потом сам дипломирао на Прав-
ном факултету Универзитета у Источном 

Сарајеву 2008. године.

Адвокатски припавник сам био код адвока-
та Славка Максимовића од 2008 – 2010. го-
дине, стручни сарадник код истога адвоката 
од 2010-2013. године. Уписан сам у Именик 
адвоката АК РС од 2013. године, а од 18.1. 
2021.године сам предсједник Збора адвока-
та Бијељина.Ожењен сам и отац сам двије 
кћерке.’’

,,Имам намјеру да приближим рад Коморе, 
која је по природи свог посла у Бањалуци, 
адвокатима Збора у Бијељини, да се што 
више адвоката из наведеног Збора укључи 
у рад АК РС. 

Постоји предрасуда да Комора ‘’служи’’ 
само да узима паре адвоката на име упис-
нине и чланарине па И је жеља да будућим 
радом ‘’срушимо’’ ту предрасуду на начин 
да помогнемо адвокатима у раду на сваки 
начин на који можемо. То смо већ почели 
(заједно са предходним сазивом извршног 
одбора) тако што смо утицали на рад Ругипа 
који је именовао привремене заступнике на 
неправилан начин, рад суда постављењем 
браниоца по службеној дужности итд’’
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МОМО ТУРАЊАНИН, предсједник 
Збора адвоката Требиње

,,Рођен сам 23.11.1058. године у Љубињу, 
гдје сам завршио осмогодишњу и средњу 
школу. Правни факултет сам завршио у 
Сарајеву 1983. године и исте године засно-
вао радни однос у Основном суду у Стоцу. 
Правосудни испит сам положио 03.12.1984. 
године и биран за судију истог суда, које по-
слове сам обављао до 01.04.1992. године.

 Дана 27.07.1992. године постављен сам 
за војног тужиоца у Билећи, које сам по-
слове обављао до 31.03.2001. одине, а од 
01.04.2001. године до 31.10.2001. године 
обављао сам послове замјеника Војног пра-
вобраниоца за сједиште

замјеника у Требињу. Дана 01.11.2001. го-
дине биран сам за судију Окружног суда 
у Требињу које послове сам обављао до 
28.09.2004. године. Дана 18.09.2004. годи-
не уписан сам у Именик адвоката Адвокат-
ске коморе Републике Српске. Предсједник 
сам Збора адвоката Требиње по други пут. 
Ожењен сам и имам четворо пунољетне 
дјеце.

Мишљења сам да је за потребе Збора адво-
ката Требиње обезбједити и опремити адек-
ватан простор, с обзиром да до данас тај про-
блем за овај Збор није рјешен. Сналазимо се 

на разне начине. Простор се може рјешити 
или закупом одговарајућег простора (има 
их довољно за закуп по приступачним ције-
нама) или куповином истог.’’
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Округли сто „Ефикасно управљање судским 
поступком у предметима ратних злочина“ 
одржан је у организацији Високог судског 
и тужилачког вијећа Босне и Херцеговине 
(ВСТВ БиХ) и Министарства правде Босне 
и Херцеговине, уз сарадњу са Центрима за 
едукацију судија и тужилаца РС и ФБиХ. Ре-
ализиран у оквиру пројекта Европске уније 
„Унапређење рада на предметима ратних 
злочина у БиХ“ – ИПА 2019 на дане 09. и 
10. јуна 2021. године у хотелу „Аустриа & Бо-
сна“ у Сарајеву, догађај представља резултат 
рада и наставак округлих столова одржаних 
у претходним годинама, који су од стране 
учесника оцијењени изузетно успјешним и 
адекватном форумском платформом за све-
обухватно разматрање актуелних питања 
у вези са процесуирањем предмета ратних 
злочина. Једнако као и на претходним ску-
повима, Округлом столу присуствовали су 
судије, тужиоци и адвокати који поступају у 
предметима ратних злочина.

Захваљујући учешћу три различите функ-
ције у кривичном поступку омогућена је 
свеобухватна анализа и разматрање раз-
личитих пракси и постојећих проблема у 
раду на предметима ратних злочина пред 
правосудним институцијама у БиХ. Пара-
лелно с едукативном димензијом, стручни 

скуп имао је за циљ утврђивање најбољих 
нормативно-практичних рјешења у ширем 
форуму професионалне заједнице у свр-
ху унапређења ефикасности рада у оквиру 
фазе тужилачке истраге, али и фазе судског 
поступка у предметима ратних злочина у 
сврху уједначене примјене законских регу-
ла и унапређења степена правне сигурности 
свих учесника у поступку.

Стручни скуп обухватио је разматрање пи-
тања ефикасности тужилачке истраге у 
предметима ратних злочина, паралелно са 
проблематиком дјелотворног остваривања 
захтјева за накнаду штете жртве ратног зло-
чина у оквиру кривичног поступка. Додат-
но је тематизирано рјешавање процесних 
приговора и оцјена доказних приједлога, 
као и начин кориштења исказа осумњиче-
них и свједока датих у истрагама и у другим 
поступцима пред различитим правосудним 
институцијама и полицијским органима. У 
коначници је разматрана пракса у примје-
ни члан 225 ЗКП БиХ у свјетлу измјена и 
допуна које се односе на рокове за окончање 
истраге, као и питање жалбених основа.

Уводним обраћањем, члан ВСТВ-а БиХ Сла-
во Лакић отворио је Округли сто, изразив-
ши важност подршке Европске уније којом 
су осигуране кључне претпоставке ефи-

Округли сто „Ефикасно 
управљање судским 
поступком у предметима 
ратних злочина у БиХ“
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касног и квалитетног рада на предметима 
ратних злочина, те адекватни капацитети 
за благовремену реализацију обавеза које 
произлазе из циљева и мјера Ревидиране 
државне стратегије за рад на предметима 
ратних злочина. Истакнуто је да формат 
професионалног скупа омогућава размје-
ну различитих судачких, тужилачких и 
адвокатских пракси и искустава у правцу 
утврђивања најбољих нормативно-прак-
тичних рјешења са резултатом унапређења 
ефикасности и квалитете поступка у пред-
метима ратних злочина у свим правосуд-
ним институцијама у Босни и Херцеговини. 
„Правно утемељене чињенице, правда и 
правичност за све жртве стоје као коначни 
циљеви који могу бити остварени искључи-
во синергијским дјеловањем правосудног 
система“ – закључио је Лакић

У свом обраћању, помоћник министра 
правде БиХ г-дин Нико Грубешић истако 
је да организација и одржавање скупа про-
фесионалне заједнице представља један у 
низу догађаја путем којих тужиоци, судије 
и адвокати разматрају актуелно стање и 
проблеме с којима се сусрећу у процесуи-
рању предмета ратних злочина. Г-дин Нико 

Грубешић је истакао да ће Министарство 
правде БиХ и даље наставити пружати под-
ршку правосудном сектору у БиХ, како кроз 
континуирано стручно усавршавање одвјет-
ника, тако и кроз организацију Округлих 
столова овакве врсте, заједно са ВСТВ-ом и 
пројектима Европске Уније.

Излагачи на Округлом столу су били Му-
ниб Халиловић – главни тужилац Феде-
ралног тужилаштва ФБиХ уједно и главни 
модератор овог догађаја, Даворин Јукић – 
судија Суда БиХ, Даниела Миловановић – 
судија Врховног суда РС, Миланко Кајганић 
– замјеник главног тужиоца Тужилаштва 
БиХ, Владо Адамовић – адвокат испред Ад-
вокатске коморе ФБиХ и Миодраг Стојано-
вић – адвокат испред Адвокатске коморе 
РС-а.

На Округлом столу су усвојени сљедећи 
закључци:

1. Благовремено окончање предмета ратних 
злочина, сукладно роковима Ревидиране 
државне стратегије за рад на предметима 
ратних злочина, апсолутно изискује синер-
гијско интензивирање функционисања ре-
левантних сегмената правосудног система. У 
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том смислу, модел учешћа све три функције 
кривичне процедуре представља најнапред-
нију платформу која омогућава свестрано 
и свеобухватно разматрање хроничних и 
акутних легислативно-практичних рјешења 
и примјене материјалних и процесних регу-
ла. Истичући захвалност Европској унији на 
континуираној подршци правосуђу у Босни 
и Херцеговини која се реализира у оквиру 
пројекта „Унапређење рада на предметима 
ратних злочина у БиХ“ – ИПА 2019, конста-
тује се да конкретни модел учешћа судија, 
тужилаца и адвоката треба бити настављен 
и у наредном периоду.

2. Различита легислативна рјешења про-
цесних закона по питању спровођења ис-
тражних радњи у току истражног поступка, 
у оквиру четири кривична законодавства 
има за посљедицу неуједначен правни по-
ложај судионика кривичног процеса. У том 
смислу је а приори неопходно свеобухватно 
легислативно усаглашавање рјешења чети-
ри кривичне процедуре у циљу успоставе 
највиших стандарда правне сигурности.

3. Ефикасна истрага представља важну 
претпоставку законитог и правичног рје-
шавања кривичног догађаја, усљед чега 
закашњење у доношењу наредбе о спро-
вођењу истраге може негативно утјецати 
на положај осумњиченог лица. Како ва-
жећа законска рјешења остављају тужиоцу 
дискреционо право на одлуку о постојању 
квантума основа сумње, тако будуће ле-
гислативне измјене требају обухватити 
децидно нормирање тренутка од којег је 
тужилац у правној обавези доношења на-
редбе о спровођењу истраге. Упоредна рје-
шења кривичних законодавстава Србије и 
Хрватске у том смислу представљају адек-
ватан номотехнички оријентир. До тре-
нутка легислативних измјена, принципи 
законитости и правичности, уз паралелну 
заштиту права осумњичених лица, изискују 
етичност поступајућег тужиоца да донесе 
наредбу о спровођењу истраге у ситуацији 
када информације, докази који су на распо-
лагању објективно оправдавају увјерење у 
постојање основа сумње. У том смислу је не-
опходан и кључан редован надзор и дужна 
пажња главних тужилаца.

4. Будуће новелације процесних закона 
требају обухватити унапређење формалног 
оквир надзора главних тужилаца у ситуа-
цијама одлучивања по притужби на нега-
тивну тужилачку одлуку. Иако се у оквиру 
тужилачког система Федерације Босне и 
Херцеговине остварује двостепени надзор 
темељем организационих норми Закона о 
Федералном тужилаштву Федерације Босне 
и Херцеговине, неопходно је предметно пи-
тање регулисати у оквиру процесног зако-
на. Двостепеност одлучивања о притужби 
предвиђена Законом о кривичном поступку 
Републике Српске представља добро рје-
шење у функцији заштите права пријави-
теља кривичног дјела, посебице имајући 
у виду прописане преклузивне рокове за 
одлуку. С тим у вези се констатује да су ов-
лаштена службена лица искључена из пој-
ма „пријавитеља“ кривичног дјела који има 
право на притужбу, што је потребно имати 
на уму при утврђивању нових законодавних 
рјешења. Истовремено, неопходно је децид-
но нормирати и одредити својство пријави-
теља који потпада у оквиру појма „оштеће-
ни“ са правом на притужбу.

5. Неопходно је, посебице у оквиру истог суда, 
усагласити судску праксу по питању предме-
та ратних злочина, те успоставити уједначе-
не стандарде доказивања, што представља 
цондитио сине qуа нон правне сигурности. У 
том смислу се позивају предсједници судова 
и предсједници кривичних одјељења да ин-
тензивирају, односно успоставе праксу одр-
жавања редовних сједница у циљу усаглаша-
вања и утврђивања јединствених ставова по 
истим правним и чињеничним питањима. 
Истовремено, водећи рачуна о јединствено-
сти и стабилности правног поретка, правна 
дијалектика легитимира континуирано про-
питивање судске праксе од стране странака 
у поступку, све с циљем законите и правич-
не одлуке о кривичној ствари. С тим у вези 
је сврсисходно да Врховни судови Републике 
Српске и Федерације Босне и Херцеговине 
заузмују обавезујуће правне ставове по пи-
тањима иницираним од стране Републичког 
тужилаштва Републике Српске, односно Фе-
дералног тужилаштва Федерације Босне и 
Херцеговине.
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6. Констатује се да кумулација својстава оп-
туженог и свједока није у складу са важећим 
законским оквиром, док кориштење исказа 
датих у другим судским поступцима пред-
ставља изузетак од правила непосредног 
извођења доказа, те може бити кориштен 
као доказ на главном претресу само у мје-
ри у којој је предочен свједоку. Новелације 
Закона о кривичном поступку Републи-
ке Српске, из члана 288, ст. (2) „...ако без 
законских разлога неће да дају исказ на 
главном претресу“ представља адекватно 
рјешење које је у сврху економичности по-
ступка и заштите принципа правичности и 
законитости рјешавања кривичне ствари.

7. Имајући у виду захтјеве ефикасности суд-
ског поступка, констатује се да се процесни 
приговори имају рјешавати одмах, по прин-
ципу ин темпоре цонцрето, а не у одлуци о 
главној ствари. Уколико се процесни при-
говор не може ријешити у оквиру главног 
претреса на којем је истакнут, исправно је 
одложити извођење оспореног доказа, а 
приговор ријешити на наредном рочишту. 
Накнадно рјешавање процесних приговора 
подрива права странака у поступку, дово-
дећи их у позицију правне неизвјесности. 
Истовремено, будуће легислативне измјене 
би требале утврдити рјешење према којем је 
улагање процесног приговора након окон-
чања доказног поступка условљено образ-
ложењем разлога накнадног улагања при-
говора.

8. Подсјећајући на законске обавезе тужи-
лачке функције, а с циљем остваривања 
пуног опсега права жртава и оштећених у 
предметима ратних злочина, неопходно је 
детаљно упознати оштећене/жртве са њи-
ховим правом на истицање имовинскоправ-
ног захтјева у кривичном поступку. Све док 
то не нарушава ток и ефикасност истражног 
поступка који за основни циљ има рјеша-
вање кривичне ствари, позивају се тужиоци 
да проактивно подузимају радње које кори-
сте оштећеном у сврху прибављања доказа 
за истицање имовинскоправног захтјева, те 
радње којима ће се утврдити стварно имо-
винско стање осумњичених већ у фази ис-
тражних радњи. Истовремено, позивају се 

судови да у сваком могућем случају о пи-
тању имовинско-правног захтјева одлуче 
у оквиру главног претреса, без упућивања 
оштећеног на парнични поступак. Конста-
тује се да постојећа пракса Суда Босне и 
Херцеговине и Тужилаштва Босне и Херце-
говине представља у том смислу адекватан 
ваљан огледни примјер.

 9. Друштвене околности и посљедице 
пандемије ЦОВИД-19 постављају питање 
остваривања интереса правде у погледу на-
ставка суђења у свим поступцима у којима 
је прекид главног претреса трајао дуже од 
30 дана. С тим у вези, упутно је да судо-
ви, сагласност странака као услов настав-
ка главног претреса размотре у оквирима 
принципâ ефикасности и економичности 
судског поступка. Додатно, посебни разло-
зи сваког конкретног случаја о неопходно-
сти започињања главног претреса изнова, 
могу послужити као ваљан критерији за 
утемељење одлуке суда.

Пројекат Европске уније „Унапређење 
рада на предметима ратних злочина“ пред-
ставља 4 фазу подршке процесуирању 
предмета ратних злочина у оквиру пакета 
помоћи ИПА 2019 кроз којим су осигура-
на новчана средства у укупном износу од 
4 милиона еура за јачање људских и мате-
ријалних капацитета судова и тужилаштава 
за рад на предметима ратних злочина. Ко-
рисници подршке су 16 тужилаштава, 11 су-
дова, Министарство правде БиХ – Сектор за 
кривичну помоћ и едукацију у кривичним 
стварима пред Судом БиХ и ВСТВ-ом БиХ. 
Циљ подршке је унапређење ефикасности 
процесуирања предмета ратних злочина у 
правосуђу БиХ кроз смањење броја нерије-
шених предмета ратних злочина с позна-
тим осумњиченим у тужилаштвима (тзв. 
КТРЗ предмети) за 65% у периоду од девет 
година (2014 – 2022. година).
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ТЕМАТСКИ САСТАНАК

Разматрање релевантних 
питања у погледу 
процесуирања предмета 
кривичног дјела корупције и 
организованог криминала 
13.12.2021. година
Сарајево, Илиџа, хотел „Аустриа & Босна“

ЗАКЉУЧЦИ

• Констатује се позитивним кораком организација заједничког састанка ВСТВ БиХ с пред-
ставницима Суда БиХ, Тужилаштва БиХ и Адвокатских комора по питању ефикаснијег про-
цесуирања предмета организованог криминала и корупције с нагласком на налазе Извјеш-
таја стручњака о питањима владавине права у БиХ и ОСЦЕ извјештаја, те је потребно и у 
наредном периоду наставити са организацијом истих.

• Питања усмјерена на ефикасније рјешавање организованог криминала и корупције се мо-
рају рјешавати уз сарадњу свих присутних на састанку. Потребно је наћи рјешење за излазак 
из устаљених формализама који су препрека ефикасном поступању институција.

• Констатује се позитивним чињеница да су Тужилаштво БиХ и Суд БиХ процесуирању пред-
мета организованог криминала и корупције дали приоритет, што се огледа и у интерној 
реорганизацији рада обје правосудне институције, с циљем бржег и квалитетнијег рада на 
овим предметима.

• Приликом сачињавања оптужнице, поступајући тужиоци требају водити рачуна о разврста-
вању тријажи процесног материјала, с циљем концентрисања на чињенични основ и реле-
вантне доказе у корелацији са правном квалификацијом дјела.

• Потребно је да Суд БиХ, посебно у наредном периоду, прати да ли долази до различитих 
ставова кривичних Вијећа, те уколико се исти уоче да изврши у највећој могућој мјери ујед-
начавање ставова. Усвојене усаглашене ставове Суд БиХ ће учинити доступним Тужилаштву 
БиХ и ентитетским адвокатским коморама.

• Констатује се за потребним заказивање заједничког састанка представника Суда БиХ, Ту-
жилаштва БиХ и адвокатских комора по питању истрага, посебних истражних радњи, дужи-
не трајања истраге, привремених мјера, привременог одузимање и располагања имовином.
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• Потребно је указати на важност давања имунитета у предметима кривичног дјела коруп-
ције и организованог криминала.  

• За судије за претходно саслушање требају бити одређене судије са највећим искуством, с 
циљем осигуравање највећег степена квалитете у процесу потврђивања оптужнице.

• Потребно је успоставити праксу кориштења статусних конференција у свим предметима 
кривичног дјела корупције и организираног криминала као ефикасног и економичног за-
конског института с циљем убрзања њиховог процесуирања.

• У сврху ефикасности рада Тужилаштво БиХ треба концентрисати доказни материјал 
прикупљен посебним истражним радњама на оне које су битни/релевантни за конкретан 
предмет.

• Потребно је да Суд БиХ и Тужилаштво БиХ на будућим заједничким састанцима извијесте 
о напретку институција на имплементацији препорука Вијећа и порука односно закључака 
са претходних састанака.

• У наредном периоду је потребно поновно покренути дијалог са извршном и законодавном 
влашћу с циљем измјене важећих законских прописа из ове области, а све са сврхом уна-
пређења ефикасности процесуирања предмета кривичног дјела корупције и организираног 
криминала.
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Адвокатска коморе Републике Српске 
у сарадњи са Савјетом Европе у оквиру 
ЈУФРЕX2 -Пројекат Слобода изражавања 
и слобода медија у Босни и Херцеговини, 
организовала је каскадну обуку за адвока-
те на тему: „Слобода изражавања и говор 
мржње“ 29/30. децембра 2021. године у хо-
телу „Парк“ у Добоју.

Предавачи на семинару били су Јелена Сур-
чулија Милојевић, међународни експерт 
Савјета Европе, професор медијског права, 
Свјетлана Милишић-Величковски, судија 
Врховног суда Федерације Босне и Херцего-
вине, Амир Капетановић, судија Суда Босне 
и Херцеговине и адвокат Ирена Пузић-Об-
радовић. Обука је трајала два дана и обрађе-
не су сљедеће теме:

• Основни принципи слободе изража-
вања, члан 10. Европске конвенције о 
људским правима

• Говор мржње и међународни правни 
стандарди

• Говор мржње и одговорност
• Дискриминација и говор мржње
• Говор мржње у медијима
• Студије случаја – практична вјежба
 

Обуци је присуствовало 27 учесника, од 
чега 19 чланова Адвокатске коморе Репу-
блике Српске и 8 чланова Адвокатске ко-
море Федерације Босне и Херцеговине, 21 
адвоката и 6 стручних сарадника, 12 жена и 
15 мушкараца. Из Бањалуке 10 учесника, из 
Сарајева 7, Добоја 5, Источног Сарајева 2 и 

по 1 из Челинца, Приједора и Мостара.

Учесници семинара активно су судјеловали 
у обуци са својјим питањима, дилемама и 
сугестијама. У пратичој вјежби подијеље-
ни су у мање групе, добили су случајеве за 
групну дискусију и презентацију, након 
чега су водитељи практичног рада износи-
ли мишљење групе. Затим су сви заједно 
сагледавали стварне случајеве и упоредили 
линију аргументације. 

Евалуација обуке показала је да су учесни-
ци организацију, презентације, рад у ма-
лим групама, материјал за обуку, вријеме 
за дискусију и пленарне сесије, дискусије 
и осврт оцијенили са високом просјечном 
оцјеном 9. 

Додатне теме које су учесници предложили 
зa будуће обуке су:

• Прецизнија обрада клеветничког изра-
жавања у односу на говор мржње

• Члан 6., 13. и 14. Европске конвенције за 
људска права

• Члан 10. Европске конвенције за људска 
права

• Клевета и увреда – са фокусом на прак-
тични рад и вјежбе учесника

Сугестија присутних јесте да се организује 
студијска посјета Европском суду за људска 
права и да обуке буду организоване искљу-
чиво уживо, без онлине укључивања преда-
вача.

 

Наративни извјештај 
о семинару „Слобода 
изражавања и говор мржње“
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По завршетку  обуке свим учесницима пу-
тем мејла достављен је Нацрт закона о јав-
ности власништва и заштити медијског 
плурализма Медији и јавни углед 2018, об-
разложење Нацрта, презентација проф Је-
лене Сурчулије Милојевић, као и линкови 
на видео и публикацију,, које је професори-
ца имала на презентацији. 

С обзиром на тренутну ситуацију због ЦО-
ВИД-19 пандемије, обука је организова-

на у великој конференцијској сали хотела 
„Парк“ у биоскопској поставци уз пошто-
вање свих прописаних епидемиолошких 
мјера.

06. децембар 2021. године

Ирена Пузић-Обрадовић, предсједник  
Комисије за едукацију Адвокатске коморе РС

Драгана   Радошевић, технички секретар 
у Збору адвоката Бијељина
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Адвокатска коморе Републике Српске је се-
минар за адвокате на тему: „Провођење ис-
траге и заједнички истражни органи“  16/17. 
децембар 2021. године у хотелу „Рајска до-
лина“ на Јахори.

Предавачи на семинару били су Диана Кај-
маковић, тужилац Тужилаштва БиХ, Сенад 
Осмић, тужилац Тужилаштва БиХ и Давор 
Кнежевић, стручни савјетник-истражитељ 
у Тужилаштву БиХ. Обрађене су сљедеће 
теме:

• Однос корупције и клијентелизма
• Основ и отварање истраге и формирање 

заједничких  истражних тимова и за-
конски оквири у БиХ

• Планираје, руковођење и надзор над ис-
трагом ( права и овлаштења тужиоца и 
овлаштених службених лица у истрази )

• Сарадња са полицијом, укључујући 
координацију и надзор тужиоца и ов-
лаштених службених лица у истрази

• Радње доказивања за које је потребно 
судско одобрење

• Сумирање расположивих доказа и зав-
ршна анализа

• Начин извођења доказа прибављених 
примјеном посебних истражних радњи

• Законито прикупљање доказа и при-
говор законитости доказа ( процедура 
одлучивања, судска пракса )

Семинару су присуствовале 42 особе  од 
чега 12 жена, а 30 мушкараца,37 адвоката, 
2 стручна сарадника за правне послове  и 3 
адвокатска приправника.

Предавање је било врло динамично са до-
ста примјера из праксе. Учесници семина-
ра активно су судјеловали у семинару по-
стављајући питања и дајући своје сугестије. 
дилемама и сугестијама. 

Материјал са предавања достављен је у 
електронској форми свим учесницима се-
минара.

Евалуација обуке показала је да су учесни-
ци организацију, презентације, рад у малим 
групама, материјал за обуку, вријеме за дис-
кусију и пленарне сесије, дискусије и осврт 
оцијенили са високом просјечном оцјеном 
9,5. 

Додатне теме које су учесници предложили 
з будуће обуке су:

• Рјешење практичних проблема  у пар-
ничном и кривичном поступку

• Рад у управним поступцима
• Теме из обласни накнаде штете
• Равноправност странака у поступку
• Стварно право – непостојање земљиш-

них књига
• Проблеми код излагања
• Теме из области грађанског права
• Истрага одбране

Извјештај о семинару 
„Провођење истраге и 
заједнички истражни 
органи“
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Сугестија присутних јесте да се организују 
предавања са више размјене искуства из 
праксе, да у материјалима буде практичних 
примјера, рад у малим групама на конкрет-
ним питањима и организацију округких 
столова на разне теме.

С обзиром на тренутну ситуацију због ЦО-
ВИД-19 пандемије, обука је организована  
у биоскопској поставци уз поштовање свих 
прописаних епидемиолошких мјера.

17. децембар 2021. године

Ирена Пузић-Обрадовић,  
Председник Комисије за едукацију адвоката, 
стручних сарадника за правне послове и адво-
катских приправника Адвокатске коморе РС

Драгана   Радошевић,  
технички секретар у Збору адвоката Бијељина
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Збор адвоката Требиње, у сарадњи са Ко-
мисијом за спровођење и контролу струч-
не обуке aдвоката, стручних сарадника за 
правне послове и aдвокатских приправника 
Адвокатске коморе Републике Српске, ор-
ганизовао је семинар на тему „Спровођење 
истраге и заједнички истражни органи“, 
који је одржан 25. и 26. марта 2022. године 
у хотелу „Нар“ у Требињу.

Предавачи на семинару били су Диана Кај-
маковић, тужилац Тужилаштва БиХ, Давор 
Кнежевић, стручни савјетник-истражитељ 
у Тужилаштву БиХ, Миодраг Стојановић, 
адвокат из Бијељине и Јово Марковић, на-
челник јединице за оперативну техничку 
подршку у МУП РС.

 У циљу јачања капацитета адвоката у об-
ласти кривичног права, на семинару су, 
примјеном интерактивног приступа, об-
рађене разне теме, као што су:

• Измјене Закона о кривичном поступку 
Републике Српске,

• Основ и отварање истраге и формирање 
заједничких истражних тимова и закон-
ски оквири у БиХ,

• Дигитална форензика: вештачења, фо-
рензичке копије и сл.,

• Планирање, руковођење и надзор над 
истрагом ( права и овлаштења тужиоца 
и овлаштених службених лица у истрази 
),

• Сарадња са полицијом, укључујући ко-
ординацију и назор тужиоца и овлаште-
них службених лица у истрази,

• Радње доказивања за које је потребно 
судско одобрење,

• Начин извођења доказа прибављених 
примјеном посебних истражних радњи,

• Законито прикупљање доказа и при-
говор законитости доказа ( процедура 
одлучивања, судска пракса ) и

• Посебне истражне радње: пресретање у 
комуникацији ( општи увод и закони-
тост доказа ).

Семинару је присуствовало 25 адвоката, 3 
стручна сарадника за правне послове и 3 ад-
вокатска приправника ( 31 лице, од чега: 12 
из Бања Луке, 8 из Требиња, 3 из Теслића, 2 
из Приједора, 2 из Бијељине, 2 из Источног 
Сарајева, 1 из Добоја и 1 из Козарске Дубице; 
12 лица женског пола и 19 мушког пола ).

 

Извјештај са семинара 
одржаног 25. и 26.03.2022. 
године у Требињу на тему 
„Спровођење истраге и 
заједнички истражни 
органи“
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Учесници семинара активно су, својим пи-
тањима, дилемама и сугестијама, учество-
вали у семинару.

Након завршетка семинара, електронским 
путем, учесницима је достављен материјал 
кориштен на предавању:

• Конвенција Савјета Европе о прању, тра-
гању, одузимању и привременом одузи-
мању прихода стеченог кривичним дје-
лом и о финансирању тероризма и

• И. Кос, С. Петровић и Ј. Марковић, При-
ручник о претресању компјутерских 
система, уређаја за похрањивање ком-
пјутерских и електронских података и 
мобилних телефонских апарата, Високи 
судски и тужилачки савјет БиХ, Сараје-
во, 2013.

Уз дневни ред и евалуациони лист, учесни-
цима је одштампан и уручен и текст Закона 
о измјенама и допунама кривичног закони-
ка Републике Српске.

Евалуација обуке показала је да су учес-
ници високом просјечном оцјеном од 9,8 
оцијенили организацију, презентације, 
материјал за обуку, вријеме за дискусију и 
пленарне сесије, дискусије и критике.

Ирена Пузић-Обрадовић,  
Председник Комисије за едукацију адвоката, 
стручних сарадника за правне послове и адво-
катских приправника Адвокатске коморе РС

Драгана   Радошевић,  
технички секретар у Збору адвоката Бијељина
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Бојана Глумичић, стручни сарадник

ЗАСТАРНИ РОК КОД УГОВОРА  
О КРАТКОРОЧНОМ КРЕДИТУ

Члан 371 Закона о облигационим од-
носима („Сл. лист СФРЈ“ број 29/78, 
39/85 и 57/89, те „Службени гласник 
Републике Српске“ број 17/93, 3/96, 
39/03 и 74/05)

НИЈЕ УГОВОРЕНА ОТПЛАТА У ОБРО-
ЦИМА (АНУИТЕТИМА) ПА СЕ НЕ РАДИ 
О ПОВРЕМЕНИМ ПОТРАЖИВАЊИМА 
КАДА БИ СЕ ТОК И РОК ЗАСТАРЈЕЛО-
СТИ ИМАО РАЧУНАТИ ПРЕМА ОДРЕД-
БИ ЧЛАНА 372. ЗОО, НЕГО СЕ ИМА ПРИ-
МИЈЕНИТИ ОПШТИ РОК ЗАСТАРЈЕЛО-
СТИ ИЗ ЧЛАНА 371. ЗОО.

Из образложења:

По основу уговора о краткорочним креди-
тима (чије враћање се тражи противтуж-
бом) тужитељ је био у обавези да их врати у 
једнократном износу заједно са уговореном 
каматом, по истеку рока од 12 мјесеци. Није 
уговорена отплата у оброцима (ануитетима) 
па се не ради о повременим потраживањима 

када би се ток и рок застарјелости имао ра-
чунати према одредби члана 372. ЗОО, како 
би то хтио тужитељ, него се има примјенити 
општи рок застарјелости из члана 371. ЗОО, 
како су правилно закључили и нижесте-
пени судови, а који није протекао до дана 
подношења противтужбе. Исто вриједи и 
за потраживања настала по основу испла-
те износа по банкарским гаранцијама, јер 
одредбама које регулишу ову врсту банкар-
ског посла (члан 1083. до 1087. ЗОО) није 
предвиђен неки други рок застаре.

Из изложеног слиједи да није основан при-
говор застарјелости потраживања из про-
тивтужбе, чак и под условом да је дошло 
до раскида свих уговора (како тврди реви-
дент) блокадом тужитељевог рачуна на дан 
12.8.2015. године.

(Пресуда Врховног суда Републике Српске, 
бр. 57 0 Пс 115952 21 Рев, од 25.01.2022. 
године)

СТИЦАЊЕ БЕЗ ОСНОВА; РАСКИД УГОВОРА

Члан 132. у вези са чланом 219. Зако-
на о облигационим односима („Сл. 
лист СФРЈ“ број 29/78, 39/85 и 57/89, 
те „Службени гласник Републи-
ке Српске“ број 17/93, 3/96, 39/03 и 
74/05)

ТУЖИТЕЉУ ПРИПАДА ОНА КОРИСТ 
КОЈА ОДГОВАРА ВИСИНИ ЗАКУПНИНЕ 
КОЈУ БИ ТУЖИТЕЉ ОСТВАРИО ЗА ПЕ-
РИОД У КОЈЕМ ЈЕ ЊЕГОВ ПОСЛОВНИ 
ПРОСТОР БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА ИЛИ 

НА ТЕМЕЉУ ПРАВНОГ ОСНОВА КОЈИ 
ЈЕ ОТПАО КОРИСТИО ТУЖЕНИ, А НЕ У 
ВИСИНИ ЗАКУПНИНЕ КОЈУ ЈЕ ТУЖЕНИ 
ОСТВАРИО ДАВАЊЕМ ПОСЛОВНОГ ПРО-
СТОРА У ЗАКУП ТРЕЋЕМ ЛИЦУ.

Из  образложења:

Предмет спора у овој парници је захтјев ту-
жиоца да му тужена, на име остварене ко-
ристи употребом туђе ствари у временском 
периоду од 01.12.2003. године до 28.11.2011. 
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године, исплати износ од 1.401.839,32 КМ, 
са законском затезном каматом и трошко-
вима поступка…
Одредбом члана 132. ЗОО прописано је да 
су раскидом уговора обе стране ослобођене 
својих обавеза, изузев обавезе на накнаду 
евентуалне штете (став 1). Ако је једна стра-
на извршила уговор потпуно или дјелимич-
но има право да јој врати оно што је дала 
(став 2). Ако обе стране имају право захтије-
вати враћање датог, узајамна враћања врше 
се по правилима за извршење двостраних 
уговора (став 3). Свака страна дугује другој 
накнаду за користи које је у међувремену 
имала од онога што је дужна вратити, од-
носно накнадити (став 4). Страна која враћа 
новац дужна је платити затезну камату 
од дана када је исплату примила (став 5). 
Слиједом тога, правилно нижестепени су-
дови налазе да су парничне странке дужне 
да врате једна другој оно што су примиле по 
основу уговора који је раскинут, сходно од-
редби члана 132. ЗОО. 
Судском одлуком у овој парници утврђено 
је да је основано потраживање тужене у из-
носу од 3.161.311,56 КМ (по основу кредита 
датих тужиоцу) и разлучно право на имови-
ни к.ч. бр. 685/54, 685/55 и 685/58 уписа-
ној у ЗК ул. 12318 к.о. Б. и право одвојеног 
намирења из предмета разлучног права, а 
произлази да је ово потраживање тужене 
намирено. 
Због раскида уговора, сходно одредби чла-
на 132. став 4. у вези са чланом 219. ЗОО, 
основан је захтјев тужиоца за накнаду ко-
ристи које је тужена стекла употребом не-
кретнине, која је по наведеним уговорима 
требала бити продата туженој, односно 
касније закљученим уговором Поштама 
Српске. Питање кривице за раскид уговора 
није од значаја, јер тужилац не тражи нак-
наду штете због раскида уговора, већ накна-
ду користи стечене употребом туђе ствари, 
што представља вид правно неоснованог 
обогаћења. 
Употреба туђе ствари сходно одредби чла-
на 219. ЗОО, подразумијева да, кад је неко 
туђу ствар употријебио у своју корист, има-
лац може захтијевати, независно од права 
на накнаду штете, или у одсуству ове, да му 

овај надокнади корист коју је имао од упо-
требе. При томе ваља указати да није битна 
непосредна корист коју је тужена оствари-
ла тиме што је наплатила од Поште Српске 
по основу закупа 831.455,25 КМ по уговору 
од 28.01.2013. године, јер тај износ не пред-
ставља корист од употребе туђе ствари у 
смислу одредбе члана 219. ЗОО, јер би ту-
жиоцу корист од употребе припадала и да 
је тужена трећим лицима предметне не-
кретнине дала на бесплатно кориштење, 
већ је то у конкретном случају она корист 
која одговара висини закупнине коју би 
тужилац остварио у временском перио-
ду од 01.12.2003. године, (као дана закљу-
чења Уговора о вансудском поравнању), до 
28.11.2011. године, (као дана кад је изврше-
на примопредаја објекта), која према нала-
зу и мишљења вјештака економске струке 
износи 1.401.839,32 КМ.

(Пресуда Врховног суда Републике Српске, 
бр. 57 0 Пс 090359 21 Рев 3, од 03.11.2021. 
године)
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Члан 210. Закона о облигационим од-
носима („Сл. лист СФРЈ“ број 29/78, 
39/85 и 57/89, те „Службени гласник 
Републике Српске“ број 17/93, 3/96, 
39/03 и 74/05) 

КАД ЈЕ НЕКИ ДИО ИМОВИНЕ ЈЕДНОГ 
ЛИЦА ПРЕШАО НА БИЛО КОЈИ НАЧИН 
У ИМОВИНУ НЕКОГ ДРУГОГ ЛИЦА, А ТАЈ 
ПРЕЛАЗАК НЕМА СВОЈ ОСНОВ У НЕКОМ 
ПРАВНОМ ПОСЛУ ИЛИ ЗАКОНУ, СТИЦА-
ЛАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ГА ВРАТИ, А АКО ТО 
НИЈЕ МОГУЋЕ, ДА НАКНАДИ ВРИЈЕД-
НОСТ ПОСТИГНУТЕ КОРИСТИ. ОБАВЕЗА 
ВРАЋАЊА ОДНОСНО НАКНАДЕ ВРИЈЕД-
НОСТИ НАСТАЈЕ И КАД СЕ НЕШТО ПРИ-
МИ  С ОБЗИРОМ НА ОСНОВ КОЈИ СЕ 
НИЈЕ ОСТВАРИО ИЛИ КОЈИ ЈЕ КАСНИЈЕ 
ОТПАО.

Из  образложења:

Тужилац није добровољно извршио пресу-
ду Пс-247/05 и није платио П. д.о.о. С. до-
суђене трошкове парничног поступка, па је 
П. д.о.о. С. као властодавац дао туженом пу-
номоћ дана 15.09.2006. године. 

Произлази да се ради о новој пуномоћи, а 
не ранијој коју је тужени имао у парничном 
поступку према којој би био овлаштен и да 
у име странке стави захтјев за извршење и 
да предузима потребне радње у поступку 
поводом таквог захтјева, те да од против-
не стране прими досудјене трошкове (члан 
305. став 1. тачка 2) и 3) ЗПП). 

Према садржају наведене пуномоћи од 
15.09.2006. године, властодавац је овластио 
пуномоћника да поднесе приједлог за извр-
шење пресуде Основног суда у Бања Луци 
број Пс-247/05 и да га заступа у том по-
ступку ради наплате трошкова парничног 
поступка. Са друге стране, властодавац је у 
пуномоћи од 15.09.2006. године овластио 
туженог и да прими трошкове парничног и 

извршног поступка, „јер му за заступање у 
том предмету није платио никакву накна-
ду“, што значи да је на такав начин власто-
давац одредио да трошкове поступка прими 
и задржи тужени и тако рјешио и питање 
међусобног односа са својим пуномоћни-
ком, насталог раније по уговору о налогу у 
погледу онога што налогопримцу дугује на 
име заступања у тој парници.

Сходно томе, по оцјени овог суда, посту-
пање туженог у извршном поступку, однос-
но након добијања пуномоћи од стране П. 
д.о.о. С. од 15.09.2006. године, указује да је 
тужени у извршном поступку према датој 
пуномоћи радње предузимао у име власто-
давца, али за свој рачун и тако у извршном 
поступку и примио досуђени износ трошко-
ва парничног и извршног поступка, па он 
није ни имао обавезу да тај износ преда П. 
д.о.о. С., нити је истом тај износ предао, јер 
није спорно да тужени након што је на ње-
гов рачун исплаћен износ од 25.867,34 КМ, 
тај износ није уплатио П. д.о.о. С. 

Према томе, наведена пуномоћ на основу 
које је тужени предузимао радње у изврш-
ном поступку у име П. д.о.о. С. нема ка-
рактер пуномоћи издате у смислу одредбе 
члана 305. ЗПП, јер радње које је предузео 
тужени у том поступку нису биле предузете 
за рачун његовог налогодавца већ за његов 
рачун.

Код тога да је властодавац П. д.о.о. С. у пуно-
моћи изричито овластио туженог да прими 
и задржи износ трошкова поступка и тако 
га овластио да поступа у његово име а за 
свој рачун, у конкретном случају по оцјени 
овог суда није примјењива одредба члана 
85. ЗОО (да уговор који закључи заступник 
у име заступаног лица обавезују заступаног 
и другу уговорну страну, да послови заступ-
никови производе правно дејство према 
заступаном лицу, да је заступник дужан 
да обавијести другу страну да иступа у име 
заступаног, а ако то и не уради да уговор 

СТИЦАЊЕ БЕЗ ОСНОВА
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производи правно дејство за заступаног и 
другу страну ако је ова знала или из окол-
ности могла закључити да заступник иступа 
у име заступаног), на коју се позивају ниже-
степени судови, која се примјењује када за-
ступник поступа у име и за рачун заступа-
ног лица. 

Из тог разлога, по оцјени овог суда, погре-
шан је закључак нижестепених судова да 
је тужени у извршном поступку искључиво 
као пуномоћник П. д.о.о. С. примио спорни 
износ у његово име и за његов рачун. 

Ваља указати да тужени у складу са законом 
има право на накнаду трошкова заступања 
од свог властодавца П. д.о.о. С., на основу 
уговорног односа који постоји између њих. 
Међутим, начин на који је тужени од свог 
властодавца наплатио трошкове заступања 
од значаја је за ову парницу утолико што 
указује да их је наплатио у извршном по-
ступку који је водио за свој рачун. 

Након што је преиначена извршна испра-
ва тужилац је 12.01.2010. године поднио 
приједлог за противизвршење, којим је тра-
жио од П. д.о.о. С. да му врати износ који 
је он платио на име трошкова парничног и 
извршног поступка. Тај поступак је преки-
нут јер је над П. д.о.о. С. 11.12.20012. године 
отворен ликвидациони поступак.

Ликвидациони управник је на том рочишту 
признао потраживања тужиоца и туженог, 
те их сврстао у општи исплатни ред…

Коначно, тај износ трошкова поступка није 
ни ушао у имовину П. д.о.о. С., већ у имо-
вину туженог када је на основу рјешења 
о извршењу и према обавијести и изводу 
Н.б. а.д. Б. од 13.10.2006. године, износ од 
25.867,34 КМ (трошкови поступка са кама-
том), са рачуна П. АД Б. пребачен на рачун 
туженог дана 13.10.2006. године, у изврш-
ном поступку који је тужени водио за свој 
рачун. 

Након што је отпао основ по коме је тужи-
лац исплатио износ од 25.867,34 КМ, тужи-
лац је правно неосновано осиромашио и 

наступила је обавеза враћања према лицу 
у чију имовину је прешао уплаћени износ. 
Како тај износ није прешао у имовину П. 
д.о.о. С., већ су та средства исплаћена ту-
женом, тужени се неосновано обогатио на 
уштрб имовине тужитеља, из чега произла-
зи и његова пасивна легитимација, а тако 
и обавеза да тражени износ плати тужио-
цу, јер је између обогаћеног и осиромаше-
ног настао облигациоправни однос, у коме 
се као повјерилац појављује осиромашено 
лице, а као дужник обогаћено лице. 

Тужени је од доношења пресуде Врховног 
суда Републике Српске број: 118-0-Рев-07-
00 441 од 09.09.2009. године несавјесни 
стицалац, јер је тада сазнао да основ по 
коме је у извршном поступку извршена ис-
плата више не постоји, па тужиоцу саглас-
но одредби члана 214. ЗОО, на тражени 
износ припада и законска затезна камата 
од 09.09.2009. године до исплате, а не од 
13.10.2006. године (дан када су средства ис-
плаћена) како је тражио у тужбеном захтјеву

(Пресуда Врховног суда Републике Српске, 
бр. 57 0 Пс 095874 21 Рев 2, од 01.12.2021. 
године)
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Члан 270. став 6. Породичног зако-
на („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 54/02, 41/08 и 63/14)

ПОКЛОНИ ТРЕЋИХ ЛИЦА УЧИЊЕНИ 
ТОКОМ БРАЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (У НОВЦУ, 
СТВАРИМА, ПРУЖАЊУ ПОМОЋИ РА-
ДОМ И СЛ.) УЛАЗЕ У ЗАЈЕДНИЧКУ БРАЧ-
НУ ИМОВИНУ БЕЗ ОБЗИРА КОЈИ ИХ ЈЕ 
БРАЧНИ ДРУГ ПРИМИО, УКОЛИКО ДРУ-
ГАЧИЈЕ НЕ ПРОИЗИЛАЗИ ИЗ НАМЈЕ-
НЕ ПОКЛОНА ИЛИ СЕ ИЗ ОКОЛНОСТИ 
У МОМЕНТУ ДАВАЊА ПОКЛОНА МОЖЕ 
ЗАКЉУЧИТИ ДА ЈЕ ПОКЛОНОДАВАЦ 
ЖЕЛИО УЧИНИТИ ПОКЛОН САМО ЈЕД-
НОМ ОД БРАЧНИХ СУПРУЖНИКА.

Из  образложења:

Није спорно да је брак тужитељице и прво-
туженог закључен 1986. године, а да је отац 
тужених са првотуженим закључио уговор о 
поклону некретнина дана 18.06.1986. годи-
не, непосредно пред женидбу првотуженог. 
Из чињеничног утврђења нижестепених 
судова, на парцели која је предмет уговора 
о поклону од 18.06.1986. године, у врије-
ме закључења истог, већ су били започе-
ти грађевински радови за предметну кућу 
грађену као дуплекс објекат, који су на-
стављени за вријеме трајања брачне зајед-
нице између тужитељице и првотуженог.
Када се има у виду садржина даровног уго-
вора закљученог између оца тужених као 
поклонодавца и првотуженог као поклоно-
примца 18.06.1986. године, којим поклоно-
давац дарује поклонопримцу као свом сину 
1/2 дијела некретнина означених као к.ч. бр. 
219/1 „Градилиште“ у површини од 550 м2, 
да није спорно да је првотужени тужитељи-
цу упознао почетком јула 1986. године, на 
Петровдан 1986. године, да је ...1986. године 
заручио и да су се ...1986. године вјенчали, 
да ни тужитељица то не оспорава, правилан 
је закључак другостепеног суда да је даров-
ни уговор закључен прије него што је прво-
тужени уопште упознао тужитељицу, тако 

да се не може говорити о свадбеном покло-
ну учињеном супружницима, већ да је по-
клањајући земљиште поклонодавац покло-
нио само првотуженом и предметну кућу у 
почетној фази градње, као и сав грађевински 
материјал потребан да се предметна кућа до-
веде под кров и који се, како то произилази 
из фотографија, већ налазио на поклоњеном 
земљишту, а које слиједом тога представљају 
посебну имовину првотуженог.
Међутим, код неспорне чињенице да је на-
кон закључења брака тужитељице и пр-
вотуженог, кућа завршена, да су и након 
закључења брака изградњу предметне куће 
финансирали родитељи тужених, који су по-
мажући у градњи морали бити свјесни да се 
та кућа од тада прави за првотуженог и ту-
житељицу као његову супругу са којом је у 
међувремену засновао брачну заједницу и са 
којом формира породицу, па по оцјени овог 
суда ова новчана улагања родитеља првоту-
женог настала након закључења брака тужи-
тељице и првотуженог, представљају поклон 
учињен у новцу, за који се из околности кон-
кретног случаја не може закључити да су ро-
дитељи првотуженог извршили само њему, 
већ важи законска претпоставка да је извр-
шен у корист оба супружника (став 6. члана 
270. ПЗ), обзиром да првотужени, на коме је 
терет доказивања, није супротно доказао.
Слиједом тога, удио тужитељице у стицању 
ових некретнина које чине 1/2 укупног стам-
беног објекта, је мањи од удјела првотуже-
ног који је у брак као посебну имовину унио 
плац и грађевински материјал за градњу 
куће, тако да је удио тужитељице у стицању 
истих 1/3 дијела, а првотуженог 2/3 дије-
ла, па је и уговор о поклону број ОПУ... од 
16.06.2014. године закључен између прво-
туженог као поклонодавца и друготуженог 
као поклонопримца дјелимично ништав и 
то у дијелу који се односи на сувласнички 
дио тужитељице од 1/3 дијела.

 (Пресуда Врховног суда Републике Српске, 
бр. 76 0 П 020868 21 Рев 2, од 03.11.2021. 
године)

ИМОВИНСКИ ОДНОСИ БРАЧНИХ 
СУПРУЖНИКА
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Члан 21. Закона о основним својинско 
правним односима („Службени лист 
СФРЈ број: 6/80 и 36/90 и „Службе-
ни гласник Републике Српске“ број: 
38/03).

АКО НЕКО НА ЗЕМЉИШТУ ЧИЈИ ЈЕ 
ВЛАСНИК, ИЗГРАДИ КУЋУ, ПОСТАО 
ЊЕН ВЛАСНИК, И ПОД УСЛОВОМ ДА СУ 
ЊЕНОЈ ИЗГРАДЊИ ДОПРИНОСИЛИ И 
ДРУГИ ЧЛАНОВИ ПОРОДИЧНЕ ЗАЈЕД-
НИЦЕ, АКО ЈЕ БИО ТАКАВ ДОГОВОР 
МЕЂУ ЊИМА.

Из образложења:

Ревидент је током поступка, а то понавља у 
жалби, те сада у ревизији, истицао – да је 
спорна кућа грађена из породичне зајед-
нице; да је земљиште на којем је саграђена 
само формално уписано на правног пред-
ника тужених, због чега је и грађевинска 
дозвола (те остале дозволе и сагласности) 
гласила на њега; да је сво земљиште треба-
ло уписати и на њега, јер су исто добили те-
мељем узурпације – отац С.2., он и брат С.1 
(правни предник тужених); да се због тога 
предметна кућа као и остало земљиште, 
уписано у посједовни лист број: 168 к.о. Л. 
има уписати као сувласништво и супосјед 
њега и првотуженог, са по 1/2 дијела.

И по схватању овог суда тужени су, иска-
зима саслушаних свједока (нарочито Б.Л., 
који је брат тужитеља и стриц првотуженог, 
па су му, по природи ствари, супротно резо-
новању ревидента, могла бити позната до-
гађања у оквиру породице), а у доброј мје-
ри и самог ревидента, доказали да је пред-
метну кућу градио њихов правни предник, 
односно да је она грађена за њега и његову 
породицу. И под условом да су остали чла-
нови породичне заједнице доприносили 
изградњи те куће, права воља свих учесника 
је била да та кућа припадне С.Л.1 (правном 
преднику тужених) и његовој породици. 

Таква воља и договор је и реализован на 
начин да је он са породицом, одмах по из-
градњи преселио у ту кућу и да је до данас 
користе његови правни сљедници (тужени), 
а да је за тужитеља, на истом имању, на дру-
гој парцели, саграђена друга кућа коју нес-
метано користи са својом породицом. 

Насупрот томе, тужитељ није доказао да је 
он финансирао ту изградњу и поред чиње-
нице да неки рачуни за набавку грађевин-
ског материјала гласе на његово име. Наи-
ме, он је у то вријеме боравио ту (а правни 
предник тужених је радио у Х.), радио је у 
шпедицији, па није неуобичајено да рачуни 
гласе на њега као непосредног наручиоца, 
како детаљно образлаже првостепени суд, 
какво образложење подржава и другостепе-
ни, а прихвата и овај суд. Саслушани свједо-
ци, који су радили на изградњи спорне куће, 
јесу рекли да их је ангажовао тужитељ, али 
се нису могли изјаснити на околност ко је ту 
изградњу финансирао. Поред тога, будући 
да је договор био да се кућа гради за прав-
ног предника тужених и његову породицу, 
није ни битно ко је и колико доприносио 
њеној изградњи. 

Тврдња тужитеља, да је спорно земљиште 
уписано у Посједовни лист број: 168 к.о. Л., 
стекао узурпацијом, такође није доказана, 
ни подржана другим изведеним доказима. 
Наиме, рјешење о узурпацији од 11.01.1966. 
године (на које се позива тужитељ), по-
ништено је у жалбеном поступку и није про-
ведено кроз одговарајуће јавне евиденције, 
а прије тога је (28.7.1963. године) на том 
земљишту – на основу пријавног листа број: 
5/63, сачињеног у поступку диобе (како 
се она у то доба проводила - према исказу 
вјештака геометра - поготово на подручји-
ма на којим су биле уништене земљишне 
књиге) – уписан правни предник тужених…

Правни предник тужених је од предузећа у 
којем је радио добио стамбени кредит 1984. 
године, за изградњу породичне стамбене 

СТИЦАЊЕ ПРАВА СВОЈИНЕ ГРАЂЕЊЕМ
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зграде на неурбанизираном подручју (рје-
шење број: 189/84 од 02.11.1984. године), 
управо у вријеме грађења спорне куће. По 
природи ствари се претпоставља да су та 
средства и утрошена за градњу куће и ту-
жени то нису морали посебно доказивати, 
а како тужитељ није доказао да су та сред-
ства потрошена у неку другу сврху, овакви 
његови, ничим утемељени, наводи нису од 
утицаја на рјешење овог спора. 

Како из утврђених чињеница произлази да 
је правни предник тужених – отац односно 
супруг, С.Л.1, заједно са друготуженом као 
брачним супружником, изградио нову ствар 
– спорну кућу и тако на њој стекао право 
својине у смислу одредбе члана 21. Закона 
о основним својинско-правним односима 
(„Службени лист СФРЈ“ број: 6/80 и 36/90 и 
„Службени гласник РС“ број: 38/93), који је 

био на снази у вријеме њеног грађења; да је 
та кућа изграђена на земљишту које припа-
да њему, па је и по том основу стекао право 
својине, те да је и иначе био такав договор 
(да се кућа гради за њега и његову породи-
цу) који је и фактички реализован и да је 
земљиште које је такође предмет спора до-
био у поступку диобе и уживао га (а послије 
његове смрти тужени, као његови правни 
сљедници), а ревидент таква чињенична 
утврђења и правне закључке нижестепе-
них судова није довео у сумњу релевантним 
и прихватљивим аргументима, ни остали 
ревизиони наводи нису од утицаја на пре-
суђење ове правне ствари.

(Пресуда Врховног суда Републике Српске, 
бр. 87 0 П 012442 21 Рев, од 23.11.2021. 
године)

Закон о експропријацији („Службени 
гласник Републике Српске“, број 12/06 
до 79/15), члан 2. Закона о ванпарнич-
ном поступку („Службени гласник Ре-
публ0ике Српске“, број 36/09 и 91/16), 
члан 148. и Закон о облигационим од-
носима (“Службени лист СФРЈ”, број 
29/78, 39/85 и 57/89, те ″Службени 
гласник Републике Српске″ број17/93, 
3/96 и 39/03 и 74/04), члан 277. 

ОБАВЕЗА ИСПЛАТЕ НАКНАДЕ ОД СТРА-
НЕ КОРИСНИКА ФАКТИЧКЕ ЕКСПРО-
ПРИЈАЦИЈЕ ПРЕМА РАНИЈЕМ ВЛАСНИ-
КУ ЕКСПРОПРИСАНИХ  НЕКРЕТНИНА, 
ДОСПИЈЕВА ТЕК, КАДА СЕ ОДРЕДИ НАК-
НАДА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.

Из образложења:

У овом ревизионом поступку спорно је, да 

ли су нижестепени судови правилно при-
мијенили материјално право, када су за-
конску затезну камату на утврђену накнаду 
за експроприсане некретнине досудили, 
почев од 1.1.1996. године (када је корисник 
експропријације ступио у посјед истих).

Према одредби члан 2. Закона о експро-
пријацији („Службени гласник Републике 
Српске“, број 12/06 до 79/15), која се ана-
логно примјењује и код фактичке експро-
пријације, експропријација је одузимање 
или ограничење права својине на непокрет-
ности, уз правичну накнаду. 

У смислу одредбе члана 148. Закона о 
ванпарничном поступку („Службени глас-
ник Републике Српске “, број 36/09 и 91/16, 
даље: ЗВП), суд након што утврди битне 
чињенице, доноси рјешење којим одређује 
облик, обим, односно висину накнаде за ек-
спроприсане некретнине. 

ФАКТИЧКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА; 
ЗАКОНСКЕ ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ
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Одредбом члана 277. Закона о облигацио-
ним односима („Службени лист СФРЈ“ број 
29/78, 39/85 и 57/89, те „Службени гласник 
Републике Српске“ број 17/93, 3/96 и 39/03 
и 74/04, даље: ЗОО) прописано је, да дуж-
ник који закасни са испуњењем новчане 
обавезе, дужан је платити затезну камату, а 
сагласно одредби члана 324. истог закона, 
дужник пада у доцњу, када не испуни обаве-
зу у року одређеном за испуњење.

Према разлозима датим у првостепеној 
пресуди, корисник експропријације је у 
обавези да тужитељици, у складу са од-
редбом члана 277. ЗОО и члана 186. истог 
закона, плати законску затезну камату на 
досуђени износ предметне накнаде, почев 
од 1.1.1996. године, при чему се тај суд по-
звао на став по питању камата изражен у 
пресуди Окружног суда у Требињу број 94 
0 П 005196 15 Гж од 15.9.2015. године, а 
другостепени суд је прихватио дате разло-
ге првостепеног суда. Овакво схватање ни-
жестепених судова, не може се прихватити 

правилним. Наиме, обавеза исплате накна-
де од стране корисника фактичке експро-
пријације према ранијем власнику експро-
присаних некретнина, доспијева тек, када 
се одреди накнада у складу са одредбом 
члана 148. ЗВП, што упућује на закључак, 
да корисник експропријације не може бити 
у доцњи са испуњењем своје обавезе, све до 
доспјелости његове новчане обавезе, што је 
у конкретном случају одређено првостепе-
ним рјешењем од 4.5.2021. године. Саглас-
но наведеном, околност губитка посједа на 
предметним некретнинама, далеко прије 
одлучивања о предметној накнади, није од 
значаја за одлуку о законској затезној кама-
ти, јер тужитељица не може кроз сврху ка-
мате захтијевати остваривање других права 
која евентуално могу бити заснована на гу-
битку посједа на ствари, фактичком експро-
пријацијом, прије исплате накнаде.

(Пресуда Врховног суда Републике Српске, 
бр. 94 0 П 034124 21 Рев, од 8.12.2021. 
године)

ДУЖИНА ПОСТУПКА У КОЈЕМ ОКО ГО-
ДИНУ И ПО ДАНА НИЈЕ ОДЛУЧЕНО ПО 
ЗАХТЈЕВУ ЗА ВАНРЕДНО ПРЕИСПИТИ-
ВАЊЕ СУДСКЕ ОДЛУКЕ, КОЈА ЈЕ ДОНЕ-
СЕНА ПО ЗАХТЈЕВУ ЗА ЗАШТИТУ СЛО-
БОДА И ПРАВА ПОЈЕДИНАЦА ЗАЈАМ-
ЧЕНИХ УСТАВОМ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 
НИЈЕ РАЗУМНА.

Из образложења:

Према стању списа предмета, предмет-
ни поступак је покренут дана 25.06.2019. 
године, подношењем захтјева за зашти-
ту слобода и права појединаца зајамчених 
Уставом Републике Српске, против Д.Ћ., 
тадашњег директора полиције Републике 
Српске. Подносиоци захтјева наводе да је 
исти у односу на њих издао наређења у вези 
са полицијским овлаштењем - привремено 

ограничење слободе кретања, противно За-
кону о полицији и унутрашњим пословима 
(″Службени гласник Републике Српске″, 
бр. 57/16, 110/16 и 58/19), те да је предузи-
мао друге незаконите радње све са циљем 
да се подносиоци захтјева спријече и огра-
ниче у уживању њихових основних права 
и слобода зајамчених Уставом Републике 
Српске (право на слободу кретања, слобода 
мисли и опредјељења, савјести и увјерења, 
као и јавног изражавања). Поступајући по 
том захтјеву Окружни суд у Бањој Луци је 
донио рјешење број број 11 0 У 024911 19 Уз 
од 17.12.2019. године, којим је захтјев одбио 
као неоснован.

Против наведеног рјешења, подносиоци 
захтјева су овоме суду дана 04.02.2020. го-
дине поднијели захтјев за ванредно преис-
питивање судске одлуке, по којем захтјеву 

РАСПРАВА У РАЗУМНОМ РОКУ
Члан 17. став 4. Закона о заштити права на суђење у разумном року
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до данас није одлучено. Подносилац зах-
тјева О.П. је поднио и више допуна зах-
тјева за ванредно преиспитивање одлуке, 
са ургенцијама за поступање по захтје-
ву (30.09.2020., 23.11.2020., 11.12.2020., 
17.12.2020. и 28.12.2020. године). 

Одредбом члана 5. Закона о заштити пра-
ва на суђење у разумном року (″Службе-
ни гласник Републике Српске″, бр. 99/20, 
даље: ЗЗП) је прописано да се у поступку 
одлучивања по захтјеву за убрзање поступ-
ка узимају у обзир слиједећи критерији: 1. 
сложеност предмета у чињеничном и прав-
ном смислу; 2. понашање суда и других 
републичких органа управе, органа једи-
ница локалне самоуправе, јавних служби 
и других носилаца јавних овлаштења; 3. 
понашање подносиоца правног средстава; 
4. значај предмета за подносиоца правног 
средства.

У конкретном случају, ради се о предмету 
са више подносилаца захтјева, али се у зах-
тјеву за заштиту слобода и права поједина-
ца зајамчених Уставом Републике Српске 
сви позивају на исте чињенице, односно 
на исте догађаје у којима је, према наводи-
ма захтјева, дошло до кршења права. Код 
доношења одлуке, чије се ванредно преис-
питивање тражи, од стране Окружног суда 
у Бањој Луци су, као подлога чињеничном 
утврђењу, цијењени докази (видео записи, 
прекршајни налози, службене забиљеш-
ке ПС Бања Лука), који нису преобимни. 
Окружни суд у Бањој Луци је одлуку донио 
позивом на одредбе Закона о полицији и 
унутрашњим пословима и Закона о јавном 
окупљању (″Службени гласник Републике 
Српске″, бр. 118/08), као и на Одлуку СО 
Града Б.Л. број … од 14.12.2011. године о од-
ређивању простора за јавно окупљање.

Задатак је државе да поштује захтјеве из 
члана 6. став 1. Европске конвенције, укљу-
чујући и суђење у разумном року. Већи број 
нерјешених предмета, од којих се стари 
предмети рјешавају по старости иницијал-
ног акта, у складу са плановима о рјешавању 
старих предмета, није оправдање за неак-
тивност суда. Током предметног поступка 

нерјешавању предмета нема доприноса 
других учесника (нпр. неодазивање свједо-
ка позиву суда, вјештак није урадио налаз у 
остављеном року и друго). 
и подносиоцу захтјева О.П., у конкретном 
случају, се не може ставити на терет да је 
својим понашањем допринио нерјешавању 
предмета, чак и кад се има у виду чињени-
ца да је у више наврата допуњавао захтјев 
за ванредно преиспитивање одлуке (што у 
суштини не утиче на сложеност предмета). 

За подносиоца захтјева је од изузетног зна-
чаја заштита права зајамчених Уставом 
Републике Српске, за која тврди да су по-
вријеђена, јер се ради о основним људским 
правима.

Поред тога, поступак у овом предмету је 
хитне природе, сагласно одредби члана 59. 
Закона о управним споровима (″Службени 
гласник Републике Српске″, бр. 109/05 и 
63/11). Приоритет у рјешавању овог пред-
мета постоји и због навода из захтјева за 
заштиту права, да је до повреде права чија 
заштита се тражи дошло усљед полицијске 
тортуре. 

Оцјеном наведених критерија, те имајући у 
виду да се ради о приоритетном предмету, 
произлази, да поступак у предмету број 11 
0 У 024911 20 Увп неоправдано дуго траје, 
односно да дужина поступка за одлучивање 
по захтјеву за ванредно преиспитивање 
судске одлуке (од 04.02.2020. године па до 
данас) није разумна. Дужина овог поступка 
поготово није разумна кад се има у виду да-
тум подношења захтјева за заштиту слобода 
и права појединаца зајамчених Уставом Ре-
публике Српске (25.06.2019. године).

(Рјешење Врховног суда Републике Српске, 
бр. 118 0 Зуп 002431 21 Зуп, од 18.05.2021. 
године)
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СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

Питање примјене Закона о зашти-
ти права на суђење у разумном року 
(„Службени гласник Републике 
Српске“ број 99/20)

ПРИЈЕ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ ПОВО-
ДОМ ЗАХТЈЕВА ЗА УБРЗАЊЕ ПОСТУПКА 
КОЈИ ЈЕ У ТОКУ ПРЕД ВРХОВНИМ СУ-
ДОМ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ВИЈЕЋЕ ТОГ 
СУДА ЋЕ ПРИБАВИТИ ИЗЈАШЊЕЊЕ 
СУДИЈЕ КОЈИ ЈЕ ЗАДУЖЕН СА ПРЕД-
МЕТНИМ СПИСОМ, А ПРОТИВ ОДЛУ-
КЕ ВИЈЕЋА, ДОНЕСЕНЕ ПОВОДОМ ТОГ 
ЗАХТЈЕВА, ЖАЛБА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА. 

ОДЛУКУ ПОВОДОМ ТУЖБЕ ЗА УТВРЂИ-
ВАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У 
РАЗУМНОМ РОКУ И ПРАВИЧНО ЗАДО-
ВОЉЕЊЕ ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ ДОНОСИ БЕЗ ОДРЖАВАЊА РО-
ЧИШТА, А ПРОТИВ ТЕ ОДЛУКЕ ЖАЛБА 
НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА.

(Правно схватање бр. 18-0-СуI-21-000 144  
Грађанског одјељења Врховног суда Ре-
публике Српске заузето на сједници дана 
19.04.2021. године)

РОКОВИ ЗАСТАРЈЕЛОСТИ ПОТРАЖИВАЊА ИЗ 
УГОВОРА О КРЕДИТУ

Примјена чланова 371, 372. и 373. 
Закона о облигационим односима 
(„Службени 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)

1.Потраживање неисплаћених доспјелих 
ануитета из уговора о кредиту застарије-
ва у роковима из чланова 372. и 373. ЗОО 
и то не само у случају када уговор о креди-
ту још траје већ и у случају када је трајање 
уговора истекло, али није дошло до његовог 
раскида. 

2. У случају када је уговор о кредиту рас-
кинут због неплаћања односно неуредног 
плаћања ануитета, потраживање даваоца 
кредита, које се односи на враћање цјело-
купног дуга на име неплаћеног износа кре-
дита, застаријева у року из члана 371. ЗОО. 

3. Исплатом дијела дуга након раскида уго-
вора о кредиту не прекида се застарјелост 

потраживања преосталог неплаћеног дуга. 

4. Када је тужитељ поднио приједлог за 
извршење на основу вјеродостојне испра-
ве-мјенице, ради исплате потраживања из 
уговора о кредиту, а суд накнадно донио 
рјешење да ће се тај приједлог сматрати 
тужбом, није дошло до преиначења тужбе 
уколико у парничном поступку тужитељ 
не захтијева исплату дуга по основу мјени-
це већ по основу уговора о кредиту, а у том 
случају је рок застарјелости потраживања 
прекинут првом радњом тј. подношењем 
приједлога за извршење.

(Правно схватање бр. 118-0-СуI-21-000 
144 Грађанског одјељења Врховног суда Ре-
публике Српске заузето на сједници дана 
23.09.2021. године)
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ПРИМЈЕНА ЧЛАНА 317 ЗАКОНА О 
ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

ПРИМЈЕНА ЧЛАНА 216 ЗАКОНА О 
ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА

Примјена одредбе члана 317. Зако-
на о парничном поступку („Службе-
ни гласник Републике Српске“ број 
58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 и 
61/13)

Ако је предмет радног спора, поред по-
ништења одлуке о отказу уговора о раду и 
враћања на посао, и новчано потраживање 
на име изгубљене зараде, укључујући будућа 
давања по том основу која се понављају, 
вриједност предмета спора, као претпостав-
ке за дозвољеност ревизије, се одређује са-
бирањем тих давања за период од престанка 

радног односа па до дана изјављивања ре-
визије, али не више од пет година. У случају 
да у тужбеном захтјеву није прецизиран 
новчани износ повремених давања већ само 
период за који се захтијева њихова испла-
та, има се сматрати да вриједност новчаног 
потраживања није означена па, према томе, 
ни преко износа од 30.000,00 КМ.

(Правно схватање бр. 118-0-СуI-19-000 
164-1 Грађанског одјељења Врховног суда 
Републике Српске заузето на сједници 
дана 20.05.2019. године)

Примјена одредбе члана 216. Закона 
о облигационим односима („Служ-
бени лист СФРЈ“ број 29/78, 39/85 и 
57/89 те „Службени гласник Републи-
ке Српске“ број 17/93, 3/96, 39/03 и 
74/04)

Ако је поводом ревизије туженог преина-
чена или укинута правоснажна пресуда на 
основу које је исплаћена одштета на име 
тјелесних повреда, нарушеног здравља или 

смрти, тужени не може од оштећеног, који 
се сматра савјесним прибавиоцем до момен-
та сазнања за одлуку ревизионог суда, осно-
вано захтијевати поврат исплаћеног изно-
са, укључујући затезне камате и трошкове 
поступка.

(Правно схватање бр.118-0-СуI-19-000 164 
Грађанског одјељења Врховног суда Ре-
публике Српске заузето на сједници дана 
20.05.2019. године)
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НАРЕДБА ЗА ВЈЕШТАЧЕЊЕ  
У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Члан 284 Закона о кривичном по-
ступку Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“ бр.  53/12, 
91/17, 66/18, 15/21)

С ОБЗИРОМ ДА СЕ ПОТВРЂИВАЊЕМ ОП-
ТУЖНИЦЕ ПРЕЛАЗИ У НОВУ ФАЗУ КРИ-
ВИЧНОГ ПОСТУПКА ПРЕД СУДОМ, ОД 
ТАДА ЈЕ СУД ЈЕДИНО ОВЛАШЋЕН ДА У 
ТОЈ ФАЗИ НАРЕДИ ВЈЕШТАЧЕЊЕ.

Из образложења:

Жалба оптуженог приговара неједнаком 
положају одбране и оптужбе јер је Суд до-
зволио да тужилац наређује вјештачења у 
току главног претреса, доносећи наредбу 
за вјештачење 08.03.2021. године вјешта-
ку М.Т. који је сачинио извјештај о анали-
тичкој обради података, који Суд третира 
као налаз вјештака. Такође, тужилац је 
31.08.2020. године донио наредбу за вјеш-
тачење потписа свједока К.С. и 01.06.2020. 
године и др С.В.С. за вјештачење оптуже-
не П.Д. Оптужница у овој правној ствари 
је поднесена на потврђивање 07.02.2020. 

године и потврђена 10.02.2020. године. С 
обзиром да се потврђивањем оптужнице 
прелази у нову фазу кривичног поступка 
пред Судом, од тада је Суд једини овлашћен 
да у тој фази нареди вјештачење. Странке 
и бранилац нису за то овлашћени, то пра-
во не произилази ни из одредбе члана 284 
ЗКП РС која им даје само право да ангажују 
вјештака, док наредбу за вјештачење може 
донијети једино Суд, било на њихов пријед-
лог или по сопственој иницијативи. Зато 
се налаз који је прибављен по наредби ту-
жиоца у овој фази не може прихватити као 
налаз вјештака, већ цијенити као и сваки 
други доказ у прилог тврдњи странака. По-
ступајући супротно и препуштајући тужио-
цу своја овлашћења управљања поступком у 
овом сегменту и прихватајући прибављени 
доказ као налаз вјештака, Суд је поступио 
супротно одредби члана 311 став 2 ЗКП РС, 
а што је могло бити од утицаја на правилно 
и законито доношење пресуде.

(Рјешење Врховног суда Републике Српске, 
бр. 11 0 К 024732 22 Кж 13, од 22.02.2022. 
године)

РАЗЛОЗИ ЗА ПРИТВОР

Члан 197. став (1) тач. б) и г) Зако-
на о кривичном поступку Републи-
ке Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“ бр. 53/12, 91/17, 66/18 
и 15/21) и члан II/3д) Устава Босне и 
Херцеговине и члан 5 став 1 тачка ц) и 
став 3 Европске конвенције за зашти-
ту људских права и основних слобода

УСТАВНИ СУД ЗАКЉУЧУЈЕ ДА ПОСТОЈИ 
КРШЕЊЕ ПРАВА ИЗ ЧЛАНА II/3Д) 
УСТАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И 
ЧЛАНА 5 СТАВ 1 ТАЧКА Ц) И СТАВ 3 ЕВ-
РОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ КАДА СУ РЕДОВ-
НИ СУДОВИ ПРОПУСТИЛИ ДА НАВЕДУ 

КОНКРЕТНЕ ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ОПРАВ-
ДАВАЈУ ЗАКЉУЧАК ДА БИ ПУШТАЊЕ 
АПЕЛАНТА НА СЛОБОДУ РЕЗУЛТИРАЛО 
ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА УСЉЕД 
СТВАРНЕ (НЕ АПСТРАКТНЕ) ПРИЈЕТЊЕ 
НАРУШАВАЊУ ЈАВНОГ РЕДА У СМИСЛУ 
ОДРЕДАБА ЧЛАНА 197 СТАВ 1 ТАЧКА Г) 
ЗКПРС.

Из образложења:

35. Даље, Уставни суд запажа да су у кон-
кретном случају редовни судови утврди-
ли да је, осим постојања основане сумње 
као опште претпоставке за одређивање и 
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продужење мјере притвора апеланту, ис-
пуњен и други кумулативни услов, односно 
да у конкретном случају постоје посебни 
притворски услови из члана 197 став 1 тач-
ке б) и г) ЗКПРС. Апелант указује на непо-
стојање разлога, односно да суд није дао до-
вољне разлоге у вези с постојањем посебних 
притворских основа из члана 197 став 1 тач. 
б) и г) ЗКПРС. 

36. Уставни суд подсјећа да се, према за-
конској одредби члана 197 став 1 тачка б) 
ЗКПРС, наведени основ може примијенити 
када постоји основана бојазан да би осумњи-
чено или оптужено лице могло уништити, 
сакрити, измијенити или фалсификовати 
доказе или трагове важне за кривични по-
ступак, или ако нарочите околности указују 
да ће ометати кривични поступак утицајем 
на свједоке, саучеснике или прикриваче. 

37. Уставни суд указује да се, према прак-
си Европског суда, на опасност од оме-
тања кривичне истраге не може позвати in 
abstracto, већ се такав закључак мора об-
разложити релевантним доказима (Becciev 
против Молдавије, пресуда од 4. октобра 
2005. године, апликација број 9190/03, тач-
ка 59). Ризик од притиска на свједоке може 
се прихватити у почетним фазама поступка 
(Jarzyński против Пољске, тачка 43). Међу-
тим, он се не може заснивати само на вјеро-
ватности тешке казне, већ мора бити пове-
зан с одређеним чињеницама (Merabishvili 
против Грузије [VV], тачка 224). Такође, 
Уставни суд подсјећа да опасност од утицаја 
на свједоке и/или друге оптужене у дужем 
временском периоду не може бити довољ-
на да оправда притвор јер према редовном 
току ствари, протеком времена, ризик од 
могућег ометања поступка у овом обли-
ку опада како поступак одмиче, узимањем 
исказа и спровођењем провјера (види Ев-
ропски суд, mutatis mutandis, Clooth против 
Белгије, пресуда од 12. децембра 1991. годи-
не, тачка 43). 

38. У конкретном случају Уставни суд запа-
жа да је Окружни суд утврдио да и даље по-
стоје разлози који указују да постоји бојазан 
да ће апелант, ако буде пуштен на слободу, 

ометати кривични поступак. Наиме, Устав-
ни суд запажа да је у конкретном случају 
утврђено постојање колузионе опасности 
за апеланта, што је у оспореном рјешењу 
Окружног суда детаљно објашњено (стр. 
8 и 9), које образложење је и Врховни суд 
прихватио као ваљано. У рјешењу Окружног 
суд је наведено 13 именованих свједока које 
треба саслушати у даљњем току истраге, с 
образложењем њихових пословних односа 
и сарадње у релевантном периоду. Ради се 
о свједоцима који су запослени у болници, 
у којој је апелант био директор, а према по-
дацима и доказима из списа, ти свједоци 
(поименично наведени у побијаном рје-
шењу) располажу одређеним релевантним 
сазнањима у вези с дјелом за које се апе-
лант терети. Такође, Окружни суд је указао 
на сложеност предметне истраге с аспекта 
бројности осумњичених и да је истрага про-
ширена на нова дјела и осумњичене, те да 
стога наведени свједоци до сада нису могли 
бити саслушани, што, према оцјени Окруж-
ног суда, представља нарочите околности 
које оправдавају бојазан да би апелант бо-
равком на слободи, могао предузети радње 
којима би ометао кривични поступак ути-
цајем на наведене свједоке с циљем прила-
гођавања њихових исказа интересима своје 
одбране. 

39. Врховни суд је прихватио став првосте-
пеног суда, позивајући се на тачке прво-
степеног рјешења у којима је он наведен. 
С обзиром на наведено, у околностима 
конкретног случаја, у односу на основ за 
продужавање притвора из члана 197 став 1 
тачка б) ЗКПРС, Уставни суд сматра да је у 
конкретном предмету редовни суд, у свјет-
лу специфичних околности овог предмета, 
довољно образложио свој став о неопходно-
сти одређивања притвора из овог посебног 
притворског разлога, при чему у датом об-
разложењу Уставни суд не налази никакву 
произвољност. У вези с тим, Уставни суд 
примјећује да је редовни суд (конкретно 
Врховни суд) указао на специфичне окол-
ности конкретног предмета, односно да је 
истрага проширена на нова дјела и осумњи-
чене, и да наведени свједоци до сада нису 
могли бити саслушани, па све те околности, 
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детаљно образложене у првостепеном рје-
шењу, указују на нужност даље примјене 
мјере притвора по основу одредбе члана 197 
став (1) тачка б) ЗКПРС. 

40. Даље, Уставни суд примјећује, за раз-
лику од апелантових навода, да је Окружни 
суд, а затим и Врховни суд испитао могућ-
ност изрицања блажих мјера те су, имајући 
у виду околности конкретног предмета, на-
шли да се жељена сврха може постићи само 
мјером притвора, а што, имајући у виду дата 
образложења, која је Уставни суд испитао у 
претходним тачкама ове одлуке, не изгледа 
произвољно ни у једном сегменту. Уставни 
суд налази да у образложењима оспорених 
рјешења има довољно основа за закључак 
да се само мјером притвора у конкретном 
предмету и у овој фази поступка може по-
стићи жељена сврха.

41. Надаље, апелацијом се оспорава по-
стојање посебног притворског разлога за 
продужење мјере притвора из члана 197 
став (1) тачка г) ЗКПРС. У вези с овим на-
водима, Уставни суд се, умјесто посебног 
образложења, у овом дијелу позива на 
закључак из Одлуке број АП 3941/21 од 16. 

децембра 2021. године (доступна на www.
ustavnisud.ba) у апелацији коју је поднио 
Бранислав Зељковић, а који се на иденти-
чан начин у овом дијелу примјењује и на 
апеланта. Дакле, као и у наведеном предме-
ту, Уставни суд сматра да је позивање редов-
них судова на чињеницу да околности на-
ведене у образложењу оспорених рјешења 
представљају ванредне околности које би, 
уколико би апелант био пуштен на слободу, 
могле довести до нарушавања јавног реда, 
произвољно у погледу постојања ванредних 
околности као основа за одређивање при-
твора, сходно одредбама члана 197 став (1) 
тачка г) ЗКПРС. Уставни суд је мишљења да 
су и Окружни суд и Врховни суд изнијели 
само претпоставке да би пуштање апеланта 
на слободу представљало стварну опасност 
за нарушавање јавног реда. Из наведеног 
произлази да су редовни судови пропусти-
ли да утврде постојање ванредних околно-
сти у времену релевантном за продужење 
притвора и јасно конкретизују којим радња-
ма и дешавањима би наступила стварна 
пријетња нарушавању јавног реда и мира.

(Одлука Уставног суда Босне и Херцегови-
не, АП 4348/21, од 09.02.2022. године)

БИМАЛ Д.Д. ПРОТИВ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 6. став 1 Европске конвенције о 
о заштити људских права и основних 
слобода

УТВРЂЕНА ЈЕ ПОВРЕДА ЧЛАНА 6. СТАВ 
1 ЕКЉП – ПРОПУСТ СУДА ДА СЕ АПЛИ-
КАНТУ, КАО СТРАНЦИ У УПРАВНОМ 
СПОРУ, ДОСТАВЕ ОДГОВОРИ КОНКУ-
РЕНЦИЈСКОГ ВИЈЕЋА БИХ УЧИНИЛО 
ЈЕ ПОСТУПАК НЕПРАВИЧНИМ.

Из образложења:

У предметном случају предузеће Бимал д.д. 
(апликант) се жалило да је поступак судског 
преиспитивања пред Судом Босне и Херце-
говине био неправичан. Апликант се посебно 

жалио да је Суд Босне и Херцеговине пропу-
стио да му достави одговоре које је Конку-
ренцијско вијеће БиХ поднијело током по-
ступка, те га тиме лишио могућности да се на 
њих изјасни. Европски суд за људска права је 
утврдио повреду члана 6. став 1. ЕКЉП због 
повреде начела једнакости странака у по-
ступку. С обзиром да у вези предметног слу-
чаја постоји устаљена пракса Европског суда 
за људска права, пресуду је у овом предмету, 
а сходно чл. 28. ст.1 тачка б. Конвенције до-
нио комитет од три суца, а иста је сходно чл. 
28. ст. 2. Конвенције коначна.

У релевантном дијелу пресуде који се од-
носи на меритум предмета Суд је навео 
сљедеће:
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„38. Враћајући се предметном случају, Суд 
прије свега запажа да је дана 3.10.2013. и 
5.01.2016. године Конкуренцијско вијеће 
као тужена страна у предметном поступку 
управног спора поднијело одговор на туж-
бу у управном спору предузећа апликанта 
и на његов захтјев за преиспитивање пресу-
де Суда Босне и Херцеговине од 16.11.2015. 
године. У овим одговорима се тражи да се 
тужба одбије, те да се одбије захтјев за пре-
испитивање. Они такође садрже наводе о 
материјалним питањима која се покрећу у 
овом предмету (види тачке 14. и 18. ове пре-
суде). Није оспорено да ти одговори нису 
достављени предузећу апликанту, те да 
оно стога није имало прилику да се на њих 
изјасни.

39. Суд надаље запажа да постоји спор из-
међу страна о томе да ли је овај пропуст 
Суда Босне и Херцеговине у складу са до-
маћим законом. У том погледу Суд понавља 
да његов задатак обично није да преиспи-
тује релевантно право и праксу in abstracto, 
већ да утврди је ли начин на који су они 
примијењени на апликанта или на који су 
утицали на њега, довео до повреде Конвен-
ције (види, међу осталим изворима, Roman 
Zakharov против Русије [ВВ], бр. 47143/06, 
тачка 164., ЕСЉП 2015, и Н.Ц. против Ита-
лије [ВВ], бр. 24952/94, тачка 56., ЕСЉП 
2002 X). Другим ријечима, он ће настојати 
да утврди, у свјетлу релевантне праксе пре-
ма члану 6. Конвенције, је ли Суд Босне и 
Херцеговине требао дати прилику преду-
зећу апликанту да се упозна са одговори-
ма Конкуренцијског вијећа и да се на њих 
изјасни.

40. Суд је више пута утврдио да је у таквој 
ситуацији од малог значаја учинак који 
је изјашњење стварно имало на пресуду 
(види Steck-Risch и други против Лихтен-
штајна, бр. 63151/00, тачка 57., 19.05.2005.) 
будући да је на странама у спору да кажу 
захтијева ли неки документ њихов комен-
тар или не (види Ziegler против Швајцар-
ске, бр. 33499/96, тачка 38., 21.02.2002.; 
Захировић, цитиран горе, тачка 43.). Оно 
што је овдје посебно у питању јесте повје-
рење парничних странака у рад правосуђа 

које се, између осталог, заснива на њиховом 
знању да су имале прилику изразити своје 
мишљење о сваком документу у спису (види, 
на примјер, Ziegler, цитиран горе). У вези 
с аргументом владе да је предузеће апли-
кант могло захтијевати увид у спис и тако 
се упознати с аргументима супротне стране, 
Суд примјећује да је Суд Босне и Херцегови-
не био дужан пружити прилику предузећу 
апликанту да се изјасни на поднеске Кон-
куренцијског вијећа (Захировић, цитиран 
горе, тачка 48., с даљњим референцама).

41. Слиједи да је у предметном случају по-
штовање права на правично суђење, које 
јамчи члан 6. став 1. Конвенције, захтије-
вало да предузеће апликант добије при-
лику да сазна за одговор који је поднијела 
супротна страна, те да се на њега изјасни 
(види Steck-Risch и други, цитиран горе, 
тачка 58.; Захировић, цитиран горе, тачка 
49.). Међутим, предузеће апликант није до-
било ту прилику. Суд је често налазио по-
вреде члана 6. став 1. Конвенције у предме-
тима који су покретали питања слична оно-
ме у предметном случају (види, на примјер, 
Bartenbach против Аустрије, бр. 39120/03, 
тачке 32.-34., 20.03.2008., и Захировић, ци-
тиран горе, тачке 44.-50.). Након што је ис-
питао све материјале који су му поднесени, 
Суд сматра да влада није предочила било 
какву чињеницу или аргумент који би га 
могао увјерити да донесе друкчији закљу-
чак у предметном случају.

43. Стога је у предметном случају дошло 
до кршења члана 6. став 1. Конвенције 
због повреде начела једнакости странака у 
поступку.“

Суд је досудио апликанту 900 евра за нема-
теријалну штету и 1500 евра на име трошко-
ва и издатака.

(Одлука Европског суда за људска пра-
ва, бр. апликације 27289/17, од 31.8.2021. 
године)



Адвокатура • мај • 2022.

134

Члан 4 став (1) тачка а) и б) Закона о 
заштити личних података („Службени 
гласник БиХ“ бр. 49/06, 76/11 и 89/11)

УПРАВА (ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИ-
ВАЊЕ БиХ) ЈЕ СУПРОТНО ОДРЕДБАМА 
РЕЛЕВАНТНИХ ПРОПИСА ИЗУЗЕЛА 
ИЗ АДВОКАТСКИХ СПИСА Е.Ј. КОПИЈЕ 
ПРЕДМЕТНИХ ДОКУМЕНАТА СА ЛИЧ-
НИМ ПОДАЦИМА ПОДНОСИОЦА ПРИ-
ГОВОРА ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ЗАСТУ-
ПАЊУ СА ОДЛОЖЕНИМ ПЛАЋАЊЕМ, А 
ЗА КОЈЕ ИСТОМ НИЈЕ ИЗДАЛА ФАКТУ-
РЕ. ТАКВА ОБРАДА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА 
ЈЕ У СУПРОТНОСТИ СА ИНСТИТУТОМ 
АДВОКАТСКЕ ТАЈНЕ, ТЕ ПРИНЦИПОМ 
ИЗ ЧЛАНА 4 СТАВ (1) ТАЧКА А) ЗАКОНА, 
ПРЕМА КОЈЕМ ЈЕ КОНТРОЛОР ОБАВЕ-
ЗАН ДА ЛИЧНЕ ПОДАТКЕ ОБРАЂУЈЕ НА 
ПРАВИЧАН И ЗАКОНИТ НАЧИН.

Из диспозитива и образложења: 

Налаже се Управи за индиректно опоре-
зивање Босне и Херцеговине да уништи 
копије прве странице Пресуде Опћинског 
суда у Сарајеву број: 65 0 П 814305 19 П од 
14.04.2021. године, прве и задње странице 
Записника Опћинског суда у Сарајеву број: 
65 0 П 814305 19 Мо од 20.01.2020. године, 
прве и задње странице Записника Опћин-
ског суда у Сарајеву број: 65 0 П 814305 19 П 
од 19.11.2020. године, уговора о заступању са 
одложеним плаћањем од 10.12.2019. године 
у предмету број: 65 0 П 814316 19 П и уго-
вора о заступању са одложеним плаћањем 
од 10.12.2019. године у предмету број: 65 0 
П 814305 19 П, а које документе са личним 
подацима … је изузела приликом контроле 
пореског обвезника адвоката Е.Ј…

Неспорно је да изузета документација са-
држи податке који би могли послужити за 
утврђивање висине пореске обавезе Е.Ј. по 
основу адвокатских услуга које је пружила 

подносиоцу приговора за које није издала 
фактуре, али то не значи да постоји законит 
основ за изузимање исте као у предметном 
случају. Наиме, Управа је у складу са ов-
лашћењима из Закона о Управи за индирек-
тно опорезивање, а у недостатку фактура, тре-
бала на други начин прибавити недостајуће 
информације, или наложити пореском об-
везнику да то сам учини. На такав начин би 
у складу са прописаним овлашћењима, до-
била све неопходне податке од релевантних 
органа, у адекватном обиму и мјери, чиме 
би се у потпуности испунила сврха као што 
је утврђивање пореске обавезе адвоката Е.Ј. 
за пружене адвокатске услуге подносиоцу 
приговора за које није издала фактуре. Осим 
тога, Управа на располагању има и друге мје-
ре као штосу одређене санкције према поре-
ском обвезнику, како би исти обезбједио сву 
прописану књиговодствену евиденцију и до-
кументацију која је потребна за утврђивање 
пореске обавезе. Међутим, Управа је изузела 
предметну документацију са личним пода-
цима подносиоца приговора из адвокатских 
списа Е.Ј, иако за то нема правни основ. Изу-
зета документација се не би могла користити 
ни у једном поступку јер се ради о доказима 
прибављеним на противзаконит начин. Као 
што је напријед наведено ради се о профе-
сионалној тајни која се посебно штити. Исто 
тако, било би неприхватљиво откривање по-
словне тајне за друге врсте пореских обвез-
ника. Наиме, у овом предмету треба прави-
ти разлику између професионалне тајне и 
података које обрађује адвокат као порески 
обвезник и који подаци не подлијежу тајно-
сти, који се требају обрађивати ради заштите 
јавног интереса у што несумњиво спада об-
рачун и наплата индиректних пореза.

Стога, неоснована су позивања Управе на 
начела самосталности и слободе оцјене до-
каза из Закона о управном поступку, те на 
члан 52. Закона о поступку индиректног 
опорезивања…

ОБРАДА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА ПРИЛИКОМ 
КОНТРОЛЕ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА
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Дакле, није дозвољено давање података 
који представљају професионалну тајну у 
друге сврхе. Изворна сврха обраде личних 
података клијената адвоката је заштита 
њихових интереса као што је изворна свр-
ха обраде личних података у књиговодству 
адвоката, као пореског обвезника, порез на 
додану вриједност…

Неспорно је Управа донијела План безбјед-
ности личних података, што је утврђено 
увидом у Главни регистар, али очигледно 
исти није адекватно примијењен приликом 
предметне обраде личних података подно-
сиоца приговора…

На основу стања у спису, Агенција је утвр-
дила да је изузимањем копија предметне 
документације са личним подацима под-
носиоца приговора, приликом контроле 

пореског обвезника Е.Ј. и даљом обрадом 
његових личних података у сврху утврђи-
вања пореске обавезе Е.Ј. по основу уговора 
о заступању са одложеним плаћањем, Упра-
ва поступила супротно одредбама Закона о 
адвокатури ФБиХ, Закона о управи за инди-
ректно опорезивање, Закона о поступку ин-
директног опорезивања, Закона о порезу на 
додату вриједност, Правилника о контроли 
и ограниченој провјери индиректних поре-
за и Правилника о примјени Закона о по-
резу на додату вриједност. Таквом обрадом 
личних података дошло је до повреде прин-
ципа из члана 4 став (1) тачка а) и б) Закона.

(Рјешење Агенције за заштиту личних по-
датака у Босни и Херцеговини, бр. УП1 03-
1-37-1-316-14/21 ДГЛ, од 26.04.2022. године)








