
 

 

                       

 

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 

 
 

З А К О Н 
О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ 

 
 

 

ДИО ПРВИ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
 

Члан 1 
(Предмет закона) 

 
Овим законом прописују се начин, услови и поступак заштите права на 

суђење у разумном року у судским поступцима који се воде пред надлежним 
судом у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине (у даљем тексту: суд).  
 
 
 

Члан 2 
(Сврха закона) 

 
Сврха овог закона јесте да спријечи настајање повреде права на суђење у 

разумном року и пружи судску заштиту у случају повреде тог права.  
 
 

Члан 3 
(Родна равноправност и дискриминација) 

 
Право на заштиту права на суђење у разумном року под условима 

прописаним овим законом имају сва лица без дискриминације по било ком 
основу у складу са Статутом Брчко дистрикта Босне и Херцеговине и прописима 
који уређују забрану дискриминације.  
 
 

Члан 4 
(Имаоци права на суђење у разумном року) 

BOSNA I HERCEGOVINA 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ 

SKUPŠTINA 

BRČKO DISTRIKTA BIH  

СКУПШТИНА 

БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
 

Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH,  
             telefon i faks: 049/215-516           

Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ,  
                      тел. и факс: 049/215-516

 



 

 

 
(1) Странка у судском поступку која сматра да надлежни суд није 

одлучио у разумном року о њеном праву, обавези или оптужби за кривично 
дјело, има право на заштиту својих права и коришћење правних средстава 
сходно одредбама овог закона.  

(2) У поступку за заштиту права на суђење у разумном року, странка је 
ослобођена плаћања судских такси. 

(3) Органима управе и другим носиоцима јавних овлашћења не 
припадају права из овог закона. 
 
 

Члан 5 
(Правна средства којима се штити право на суђење у разумном року) 

 
(1) Правна средства којима се штити право на суђење у разумном року 

јесу:  
 а) захтјев за заштиту права на суђење у разумном року (у даљем тексту: 
захтјев) и  

 b) захтјев за исплату новчане накнаде због повреде права на суђење у 
разумном року.  

(2) Поступак одлучивања о захтјевима из става 1 овог члана спроводи се 
уз одговарајућу примјену правила о ванпарничном поступку без одржавања 
рочишта.  

 
 

Члан 6 
(Мјерила за оцјену трајања суђења у разумном року)  

 

При одлучивању о правним средствима којима се штити право на суђење 
у разумном року гарантовано чланом II.3 е) Устава Босне и Херцеговине и 
чланом 6 ставом 1 Европске конвенције за заштиту људских права и основних 
слобода, уважавајући стандарде права на праведно суђење које је утврдио 
Европски суд за људска права и Уставни суд Босне и Херцеговине, узимају се у 
обзир:  

 а) сложеност предмета у чињеничном и правном смислу; 

 б) активност суда, тужилаштва, органа управе и других носилаца јавних 
овлашћења;  

 ц) понашање подносиоца правног средства;  

 д) значај предмета за подносиоца правног средства и  

 е) законске одредбе о хитности поступка.  
 
 
 

Члан 7 
(Хитност у поступању) 

 
Поступци у којима се штити право на суђење у разумном року су хитни и 

имају првенство у одлучивању.  
 
 



 

 

 
ДИО ДРУГИ –  ЗАХТЈЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ 
РОКУ  
 
 

Члан 8 
(Покретање поступка) 

 
(1) Поступак у коме се штити право на суђење у разумном року почиње 

тећи подношењем захтјева суду пред којим се води поступак из члана 1 овог 
закона.  

(2) Захтјев се може поднијети прије окончања поступка из члана 1 овог 
закона.  

Члан 9 
(Садржај захтјева) 

 
Захтјев садржи:  

а) лично или пословно име странке и њено пребивалиште, боравиште или 
сједиште;  
b) лично или пословно име заступника или пуномоћника странке и његово 
пребивалиште, боравиште или сједиште;  
c) назив суда пред којим се води поступак; 
d) пословни број судског предмета;  
е) вријеме трајања поступка;  
f) податке о предмету суђења који указују на то да суд непотребно касни с 
одлучивањем и  
g) потпис подносиоца захтјева.  

 
 
 

Члан 10 
(Надлежност за одлучивање) 

 
(1) О захтјеву одлучује предсједник суда.  
(2) Предсједник суда годишњим распоредом послова може одредити 

једног или више судија који могу водити поступак и одлучивати о захтјеву.  
(3) Усмена расправа се не одржава.  
(4) Рјешење о захтјеву не смије да утиче на чињенична и правна питања 

која су предмет суђења.  
(5) Рјешење којим се усваја или одбија захтјев мора бити образложено.  
(6) Рјешење о захтјеву мора се донијети у року од шездесет (60) дана од 

дана пријема захтјева.  
 
 

Члан 11 
(Одбацивање захтјева) 

 
(1) Захтјев се одбацује ако одсуство неког елемента захтјева из члана 9 

овог закона онемогућава да се по њему поступа (неуредан захтјев) или ако је 
захтјев поднијело неовлашћено лице.  



 

 

(2) Захтјев се одбацује и ако, с обзиром на трајање поступка које је 
наведено у захтјеву, очигледно није повријеђено право на суђење у разумном 
року.  

(3) Против рјешења о одбацивању захтјева није дозвољена жалба.  
 
 

 
 

Члан 12 
(Прикупљање информација) 

 
(1) Предсједник суда ће у року од осам дана од дана пријема захтјева 

затражити од судије или предсједника вијећа (у даљем тексту: судија), који 
поступа у предмету, извјештај о дужини трајања поступка, разлозима због којих 
поступак није окончан и мишљење о року у којем се предмет може ријешити, а 
може извршити и увид у спис предмета.  

(2) Судија који поступа у предмету дужан је да достави извјештај из става 
1 овог члана одмах,  а најкасније у року од петнаест (15) дана.  
 
 
 

Члан 13 
(Одлучивање о захтјеву) 

 
(1) Предсједник суда проучава извјештај, а по потреби и списе предмета и 

примјеном мјерила за оцјену трајања суђења у разумном року из члана 6 овог 
закона, рјешењем захтјев одбија или усваја.  

(2) Ако предсједник суда утврди да је захтјев основан, рјешењем одређује 
рок од најдуже шест мјесеци, осим ако околности случаја не налажу одређивање 
дужег рока, у којем је судија дужан да предузме мјере ради рјешавања предмета.  

(3) Рјешење из става 2 овог члана предсједник суда доставља странци и 
поступајућем судији.  

(4) Против рјешења из става 2 овог члана жалба није дозвољена.  
(5) Ако предсједник суда утврди да захтјев није основан, одбија га 

рјешењем. 
 
 
 

Члан 14 
(Жалба) 

 
(1) Против рјешења о одбијању захтјева, странка има право на жалбу у 

року од осам дана од дана пријема рјешења.  
(2) Странка има право на жалбу и ако предсједник суда о њеном захтјеву 

не одлучи у року од шездесет (60) дана од дана пријема захтјева.  
 
 
 

Члан 15 
(Надлежност за одлучивање о жалби) 

 



 

 

(1) Жалба се подноси предсједнику суда који је одлучивао о захтјеву.  
(2) Предсједник суда из става 1 овог члана жалбу са релевантним 

подацима из списа предмета одмах доставља предсједнику непосредно вишег 
суда.  

(3) Ако је о захтјеву одлучивао предсједник Апелационог суда Брчко 
дистрикта Босне и Херцеговине, поступак по жалби води и одлучује вијеће 
Апелационог суда Брчко дистрикта Босне и Херцеговине састављено од троје 
судија.  

(4) Жалба се не доставља на одговор.  
(5) Предсједник непосредно вишег суда из става 2 овог члана, односно 

вијеће из става 3 овог члана дужни су да одлуче о жалби у року од тридесет (30) 
дана од дана пријема жалбе.  

(6) Предсједник непосредно вишег суда, односно вијеће из става 3 овог 
члана може жалбу одбити као неосновану и потврдити првостепено рјешење 
или преиначити рјешење.  

Члан 16 
(Право на нови захтјев) 

 
(1) Странка чији је захтјев одбачен због неуредности захтјева може 

поднијети нови захтјев.  
(2) Странка чији је захтјев одбијен, а која није поднијела жалбу, може 

поднијети нови захтјев истеком рока од шест мјесеци, рачунајући од дана 
пријема рјешења о одбијању захтјева.  

(3) Странка чија је жалба одбијена, може поднијети нови захтјев истеком 
рока од шест мјесеци од дана пријема правоснажног рјешења.  

 
 
 

ДИО ТРЕЋИ – ЗАХТЈЕВ ЗА ИСПЛАТУ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ ЗБОГ ПОВРЕДЕ 
ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ  
 
 

Члан 17 
(Стицање права) 

 
(1) Ако суд не предузме мјере ради рјешавања предмета у року одређеном 

у рјешењу из члана 13 овог закона, странка може поднијети захтјев за исплату 
новчане накнаде због повреде права на суђење у разумном року.  

(2) Захтјев из става 1 овог члана подноси се предсједнику суда у року од 
шест мјесеци, по истеку рока из члана 13 овог закона.  

(3) Предсједник суда рјешење доноси у року од тридесет (30) дана од дана 
подношења захтјева из става 1 овог члана.  

(4) Против рјешења из става 3 овог члана странка може у року од осам 
дана од дана пријема рјешења поднијети жалбу предсједнику непосредно вишег 
суда.  

(5) Ако је рјешење из става 2 овог члана донио предсједник Апелационог 
суда Брчко дистрикта Босне и Херцеговине рјешење по жалби доноси вијеће 
Апелационог суда Брчко дистрикта Босне и Херцеговине састављено од троје 
судија.  



 

 

(6) Рјешење се доставља странци, предсједнику суда пред којим је дошло 
до повреде права на суђење у разумном року и надлежном органу за извршење 
рјешења. 

  
 
 
 

Члан 18 
(Висина накнаде) 

 
(1) Подносиоцу захтјева новчана накнада признаје се у висини од 

300,00 КМ до 3.000,00 КМ.  
(2) У случају да више лица поднесе захтјев у једном предмету, новчана 

накнада не може прећи износ од 10.000,00 КМ.  
(3) При одређивању висине новчане накнаде, суд примјењује мјерила за 

оцјену трајања суђења у разумном року из члана 6 овог закона.  
 
 

Члан 19 
(Исплата и обезбјеђење средстава) 

 
(1) Новчана накнада се исплаћује из буџета Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине.  
(2) Рјешење из члана 17 става 3 овог закона има снагу извршне исправе.  

 
 
ДИО ЧЕТВРТИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 
 

Члан 20 
(Примјена закона) 

 
 Овај закон се примјењује на све започете поступке пред судом, а који до 
ступања на снагу овог закона нису правоснажно окончани.  
 

Члан 21 
(Ступање на снагу) 

 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

Број: 01-02-1018/21 

Брчко, 24. фебруара 2021. године 

          ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                            СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

                                                                                               Мр сц. Синиша Милић 

 

 


