
 

 

 

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст 

(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко 

дистрикта БиХ, на 3. редовној сједници одржаној 24. фебруара 2021. године, 

усваја 

 

ЗАКОН 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ БРЧКО 

ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 
 

Члан 1 
 

У Закону о извршном поступку Брчко дистрикта Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ бројеви 39/13 и 
47/17), члан 9 ставови 3 и 4 мијењају се и гласе: 
 

„(3)  Ако се извршно рјешење о извршењу на одређеном предмету или 

одређеним средством не може спровести, тражилац извршења може ради 

намирења истог потраживања предложити нови предмет или средство 

извршења, у року од петнаест (15) дана од пријема обавјештења суда да се 

извршење није могло спровести на предложеном предмету или предложеним 

средством извршења, о чему ће суд одлучити рјешењем. У том случају, суд ће 

донијети ново рјешење о извршењу, наставити са извршењем на основу тог 

рјешења о извршењу, а обуставиће извршење одређено претходним рјешењем о 

извршењу. 

(4)    Уколико тражилац извршења, у року од петнаест (15) дана, од дана 

пријема обавјештења суда о немогућности спровођења извршења не поднесе 

предлог из става 3 овог члана, извршење ће се обуставити.“ 

 
                                                               Члан 2 
 

У члану 18 став 2 мијења се и гласи: 
 

„(2)  Тражилац извршења, односно предлагач обезбјеђења, дужан је 

трошкове поступка да предујми у року који суд одреди. Суд ће обуставити 

извршење, односно поступак обезбјеђења ако трошкови не буду предујмљени у 

том року. Ако у року не буду предујмљени трошкови од којих зависи 

предузимање само неке радње, та се радња неће спровести.“ 
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Члан 3 
 

 У члану 33 став 2 мијења се и гласи: 

 „(2) Вјеродостојна исправа је, према овом закону, мјеница и чек с 

протестом и повратним рачуном ако су потребни за заснивање потраживања, и 

рачуни или изводи из пословних књига за цијену комуналних услуга испоруке 

воде, топлотне енергије, одвоз смећа и радио-телевизијске таксе радио-

телевизијских сервиса за посједовање радио или телевизијског пријемника, 

услуга телефонских оператера, наплате јавног паркинга и накнаде за 

одржавање заједничких просторија.“ 

 

Члан 4 

 У члану 44 ставови 1, 2, 3 и 4 мијењају се и гласе: 

„(1) Завод за пензијско и инвалидско осигурање и Пореска управа 

Дистрикта дужни су, у року од осам (8) дана од дана уредно поднесеног захтјева, 

лицу које располаже извршном или вјеродостојном исправом и намјерава да 

покрене извршни поступак или поступак обезбјеђења, или за поступак који је у 

току, да дају податке о томе да ли је неко физичко лице осигураник у том заводу 

за пензијско и инвалидско осигурање, по ком основу (радни однос, самостална 

професионална дјелатност, занат или самостална дјелатност пољопривреде) и 

код кога, односно прима ли пензију, инвалиднину или коју другу сталну 

накнаду о којој воде евиденцију. 

(2) Полиција Брчко дистрикта Босне и Херцеговине и надлежно одјељење 

Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине дужни су у року од осам (8) дана 

од дана уредно поднесеног захтјева, лицу које располаже извршном или 

вјеродостојном исправом и намјерава да покрене извршни поступак или 

поступак обезбјеђења, или за поступак који је у току, из евиденције о моторним 

возилима да дају податке о томе је ли неко лице уписано као власник моторног 

возила, те о врсти, марки, типу, моделу, години производње, регистарском броју 

моторног возила и постојању терета на том возилу. 

(3) Банка, друга финансијска институција или друга организација 

овлашћена за вођење главних рачуна пословних субјеката или друга агенција 

дужна је, у року од осам (8) дана од дана уредно поднесеног захтјева, лицу које 

располаже извршном или вјеродостојном исправом и намјерава да покрене 

извршни поступак или поступак обезбјеђења, или за поступак који је у току, да 

да податке: о рачуну физичког лица, о рачуну за редовно пословање неког 

пословног субјекта, а ако их има више – о рачуну за редовно пословање који је 

тај субјекaт одредио као рачун на којем ће се извршавати налози за плаћање 

законских обавеза и јавних прихода, налози за наплату хартија од вриједности и 

инструмената обезбјеђења плаћања, те налози с наслова извршења судских 

одлука и других извршних исправа (главни рачун). 

(4) Земљишно-књижни уред те Уред за катастар некретнина је дужан, у 

року од осам (8) дана од дана уредно поднесеног захтјева, лицу које располаже 

извршном или вјеродостојном исправом и намјерава да покрене извршни 



 

 

поступак, или за поступак који је у току, да изда земљишно-књижни извадак, 

односно копију посједовних листова, које води за физичко или правно лице.“ 

 

Члан 5 

  У члану 47 став 2 мијења се и гласи: 

 „Уколико је рјешењем о извршењу одређена и наплата камата, обрачун 

камате о трошку тражиоца извршења обавиће извршни суд, осим када се 

наплата врши на средствима на рачунима код банака или других правних 

субјеката који врше запљену средстава по налогу суда. У том случају обрачун 

камате биће извршен на терет извршеника.“ 

 

Члан 6 

Члан 76 мијења се и гласи: 

„Члан 76 
(Вријеме за које се извршење одлаже) 

 
(1) Суд ће одложити извршење за вријеме које је тражилац извршења 

одредио, или на вријеме које, према околностима случаја, сматра оправданим, 

али не на дуже од шест (6) мјесеци. 

(2) Изузетно, суд може на предлог тражиоца извршења да одложи 

извршење и на дужи временски период уколико су тражилац извршења и 

извршеник закључили писмени споразум, али не дуже од годину дана. 

(3) Ако је тражилац извршења поднио предлог за одлагање извршења у 

случају у коме је законом предвиђено да се извршење има тражити у одређеном 

року, извршење се не може одложити за вријеме дуже од тог рока.“ 

 

Члан 7 

 Члан 77 мијења се и гласи: 

„Члан 77 
(Настављање одложеног поступка) 

 
(1) Одложено извршење наставља се на предлог тражиоца извршења 

прије истека или по истеку рока на које је одложено. 
 

(2) Ако тражилац не предложи наставак извршног поступка ни по 
истеку рока од тридесет (30) дана од дана истека времена на које је извршење 

одложено, суд ће обуставити извршење.“ 
 

Члан 8 

 У члану 78 став 3 мијења се и гласи: 



 

 

 „(3) Суд ће донијети рјешење којим обуставља поступак извршења, 

уколико тражилац извршења у року од петнаест (15) дана од пријема 

обавјештења о немогућности спровођења извршења на предложеном предмету 

и предложеним средством извршења, не предложи нови предмет или средство 

извршења, у складу с чланом 9 ставом 3 овог закона."  

 

Члан 9 

  Члан 86 мијења се и гласи: 

„Члан 86 
(Непокретност као предмет извршења) 

 
 (1) Уколико није другачије одређено, предмет извршења може бити само 

непокретност као цјелина одређена прописима који уређују својину и друга 

стварна права.  

(2) Сувласнички дио непокретности може бити самосталан предмет 

извршења у погледу којег се на одговарајући начин примјењују правила овог 

закона о извршењу на непокретностима. 

(3) У случају поступка извршења на сувласничком дијелу, а према 

захтјеву тражиоца извршења, извршеника или другог сувласника, суд ће у 

рјешењу о извршењу одредити да се на продају понуди како цјелокупна 

непокретност тако и сувласнички дио, који је предмет извршења, само ако на то 

изричито пристане сувласник непокретности који није извршеник. Прије 

доношења рјешења о извршењу, суд мора да прибави изричит пристанак 

сувласника непокретности који није извршеник и у рјешењу о извршењу 

одлучити да ли је предмет продаје цјелокупна непокретност или само њен 

сувласнички дио. У  истом рјешењу суд ће одредити да се забиљежба извршења 

из члана 91 овог закона односи на цјелокупну непокретност или на њен 

сувласнички дио. Изјава сувласника, који није извршеник, мора бити нотарски 

обрађена, а уколико сувласник, који није извршеник, не достави нотарски 

обрађену исправу у року од петнаест (15) дана, сматра се да није дао пристанак 

за продају његовог сувласничког дијела. 

(4) У случају да нема изричитог пристанка сувласника непокретности из 

става 3 овог члана, који није извршеник, суд ће наставити поступак извршења 

на сувласничком дијелу извршеника. 

(5) У случају да сувласник непокретности који није извршеник није дао 

изричит пристанак за продају цјелокупне непокретности, а продајна цијена 

сувласничког дијела непокретности би могла бити знатно виша у случају 

продаје цјелокупне непокретности, суд ће одредити продају цјелокупне 

непокретности, поступајући као да се ради о захтјеву сувласника за диобу 

физички недјељиве ствари, како је то предвиђено прописима који уређују 

сувласничке односе. 

(6) У случају из става 5 овог члана, сувласници који нису извршеници 

имају право на намирење у висини сувласничких дијелова из износа добијеног 



 

 

продајом ствари прије намирења тражиоца извршења и других лица која се 

намирују у извршном поступку, те прије накнаде трошкова извршног поступка. 

(7) Сувласници који нису извршеници имају право захтијевати да им се 

ствар која је предмет извршења уступи ако положе износ који одговара 

вриједности извршениковог удјела у тој ствари. 

(8) Сувласника који није извршеник, а којем је оспорен удио у ствари која 

је предмет извршења, суд ће упутити на парницу против тражиоца извршења, а 

и против извршеника ако и он оспорава његово право, да докаже своје право, 

осим ако у извршном поступку може доказати своје право правоснажном 

пресудом, јавном исправом или по закону овјереном приватном исправом. На 

покренуту парницу као и на права сувласника да у њој траже одлагање поступка 

извршења сходно се примјењују одредбе овог закона којим се уређује поступање 

суда по приговору трећих лица. 

(9) Ако сувласник из става 8 овог члана може доказати своје право 

правоснажном пресудом, јавном исправом или по закону овјереном приватном 

исправом, суд ће поступати као да његово право није оспорено. 

(10) Околност да је суд у извршном поступку узео да право лица из става 8 

овог члана није оспорено у смислу одредаба тог става или става 9 овог члана, не 

утиче на право тражиоца извршења или извршеника да своја права против тог 

лица остварују у посебној парници. 

(11) Одредбе ставова од 2 до 10 овог члана, на одговарајући начин се 

примјењују и на власнике заједничке имовине. Ако између извршеника и 

осталих власника заједничке имовине не постоји сагласност о њиховим 

правима у заједничкој ствари, суд ће власника заједничке имовине који 

оспорава извршеникова права на заједничку ствар закључком упутити да своја 

права доказује у парници. На покренуту парницу као и на права власника 

заједничке имовине да у њој траже одлагање поступка извршења сходно се 

примјењују одредбе овог закона којим се уређује поступање суда по приговору 

трећих лица. 

(12) Ако је у вези с неком непокретности или њеним идеалним дијелом 

основано право плодоуживања, оно може бити самостални предмет извршења с 

тим да извршеник може намирити своје потраживање из плодова које то право 

даје на основу неког правног односа (најамнина, закупнина), у погледу чега се 

на одговарајући начин примјењују правила овог закона о извршењу на 

правима.“  

 
Члан 10 

 
 У члану 87 став 1 мијења се и гласи: 
 
 „(1) Уз предлог за извршење тражилац извршења је дужан да поднесе 
извод из земљишне књиге, у оригиналу или овјереној копији, и не старији од 
шест (6) мјесеци, као доказ о томе да је непокретност уписана као власништво 
извршеника.“ 
 



 

 

Члан 11 
 

 У члану 114 став 4 мијења се и гласи: 
 
 „(4) Рјешење из става 1 овог члана објављује се на огласној табли суда, те 

доставља купцу и свим лицима којима се доставља закључак о продаји.“ 

 

Члан 12 

У члану 118 став 3 брише се. 

 

Члан 13 

 

 У члану 130 став 9 мијења се и гласи: 

 

 „(9) Ако је тражилац извршења купио некретнину извршеника, сматра се 

да је његово потраживање намирено у висини процијењене вриједности 

некретнине.“ 

 

Члан 14 

 Члан 143 мијења се и гласи: 

„Члан 143 
(Безуспјешна пљенидба) 

 
(1) Ако се при пљенидби не нађу покретне ствари које могу бити 

предмет извршења, суд ће о томе обавијестити тражиоца извршења који није 
био присутан пљенидби те позвати истог да предложи нови предмет или ново 
средство извршења, у смислу члана 9 става 3 овог закона. 

(2) Тражилац извршења који је био присутан пљенидби може у року 

од петнаест (15) дана од дана покушане пљенидбе да предложи нови предмет 
или ново средство извршења, у смислу члана 9 става 3 овог закона. 

(3) Уколико тражилац извршења не поступи у остављеном року из 
ставова 1 и 2 овог члана суд ће обуставити поступак извршења.“       

Члан 15  
 

 У члану 235 став 5 мијења се и гласи: 

 „(5) О времену и мјесту предузимања извршних радњи ради одузимања 

дјетета суд ће по правилима о личном достављању обавијестити тражиоца 

извршења, лицe коме ће се дијете предати и орган старатељства.“  

 
Члан 16 

 
 Иза члана 236 додаје се нови члан 236а који гласи: 

 
„Члан 236а 

(Мјере због незаконитог задржавања дјетета или малољетника) 



 

 

Суд ће у току поступка, уколико се извршење не може спровести у року од 

тридесет (30) дана, због онемогућавања спровођења извршења од стране лица 

које држи дијете или малољетника, обавијестити надлежно тужилаштво због 

незаконитог задржавања дјетета или малољетника.“ 

Члан 17 

 Иза члана 237 додаје се нови члан 237а који гласи: 

„Члан 237а 
(Спровођење извршења ради остваривања контаката родитеља и дјетета) 

 

(1) Одредбе које се односе на предају дјетета ће се примјенити и код 
спровођења одлуке за остваривање контаката дјетета и родитеља и других лица 
с којима дијете не живи, одређених извршном исправом. 

(2) Извршење ће се сматрати спроведеним успостављањем контакта 
родитеља и дјетета. 

(3) Нови захтјев може се поднијети након истека рока од шездесет (60) 
дана од успостављања контаката из става 2 овог члана, за поновно спровођење 
одлуке о успостављању контакта родитеља и дјетета.“ 

 
Члан 18 

 
 Члан 273 мијења се и гласи: 

„Члан 273 
(Правни лијекови) 

 
(1) Против рјешења о предлогу за одређивање привремене мјере 

допуштена је жалба, у року од три (3) дана од дана достављања рјешења. 
(2) О жалби одлучује Апелациони суд у року од осам (8) дана од дана 

кад је прими. 
(3) Жалба се не доставља на одговор. 
(4) Жалба не одлаже извршење рјешења којим је одређена привремена 

мјера.“ 
 

Члан 19 
(Ступање на снагу и примјена) 

 
Овај закон ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања у 

Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

Број: 01-02-1020/21 

Брчко, 24. фебруара 2021. године 

 

          ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                            СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

                                                                                               Мр сц. Синиша Милић 

 

 


