
/Службени гласник БиХ, број 94/16/ 

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

Херцеговине, на 38. сједници Представничког дома, одржаној 30. новембра 2016. године, и на 25. 

сједници Дома народа, одржаној 15. децембра 2016. године, усвојила је  

 

ЗАКОН  

 

 

О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ ПРЕД СУДОМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  

 

Члан 1.  

 

У Закону о парничном поступку пред Судом Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 

36/04, 84/07 и 58/13) иза члана 20. додају се нови чл. 20а, 20б. и 20ц, који гласе:  

 

"Члан 20а.  

 

(1) Лице које намјерава Суду Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Суд) поднијети тужбу против 

Босне и Херцеговине може се прије подношења тужбе обратити захтјевом за мирно рјешење спора 

Правобранилаштву Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Правобранилаштво).  

 

(2) Захтјев за мирно рјешење спора мора садржавати све оно што мора садржавати тужба.  

 

(3) Подношењем захтјева из става (1) овог члана застаријевање застаје.  

 

(4) Нагодба постигнута између Правобранилаштва и подносиоца захтјева за мирно рјешење спора 

може бити потпуна и дјелимична.  

 

(5) У случају дјелимичне нагодбе, подносилац захтјева може поднијети тужбу Суду за дио тужбеног 

захтјева који није обухваћен нагодбом.  

 

(6) Ако захтјев за мирно рјешење спора буде одбијен или о њему не буде одлучено у року од три 

мјесеца од његовог подношења, подносилац захтјева може поднијети тужбу Суду, уз доказ да је 

захтјев одбијен у потпуности или дјелимично или о њему није одлучено у остављеном року.  

 

(7) Одредбе овог члана на одговарајући начин ће се примјењивати и у случајевима у којима Босна и 

Херцеговина намјерава да тужи неко лице са пребивалиштем или боравиштем у Босни и 

Херцеговини.  

Члан 20б.  

 

Нагодба закључена у поступку рјешавања по захтјеву за мирно рјешење спора из члана 20а. овог 

закона има снагу извршне исправе.  



Члан 20ц.  

 

Одредбе чл. 20а. и 20б. овог закона не примјењују се у случајевима када је посебним законом 

прописан поступак подношења захтјева за мирно рјешење спора неком другом органу."  

Члан 2.  

 

У члану 34. став (1) иза тачке 8) додаје се тачка 9), која гласи:  

 

"9) да је тужба поднесена против Босне и Херцеговине прије доношења одлуке Правобранилаштва 

по поднесеном захтјеву за мирно рјешавање спора или је поднесена прије истека рока од три 

мјесеца од његовог подношења."  

Члан 3.  

 

Изa члaнa 369. дoдaje сe нoви члaн 369a, кojи глaси:  

 

"Члaн 369a.  

 

Прeлaзнe oдрeдбe  

 

Примjeнa чл. 20a, 20б, 20ц. и 34. стaв (1) тaчкa 9) овог закона ће почети ступањем на снагу 

Правилника о критеријумима и поступку, којим ће се уредити правила за мирно рјешавање спорова 

и закључивање нагодбе прије подношење тужбе Суду."  

Члан 4.  

Ступање на снагу  

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