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информацији Представничког дома Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине наведени закони 
ће бити уврштени на дневни ред на једној од 
наредних сједница тог Дома. 

Како у остављеном року није поступљено по 
донесеној пресуди од стране надлежних органа, 
Уставни суд Федерације у функцији заштите 
начела уставности као основа демократије и 
владавине права, одлучио је као у изреци рјешења 
из сљедећих разлога:

Чланом IV.Б.3.7.ц) (I) Устава Федерације 
Босне и Херцеговине прописана је надлежност 
Премијера Федерације Босне и Херцеговине, гдје је 
поред осталог утврђено, да је Премијер надлежан 
за „провођење политике и извршавање закона 
федералне власти, укључујући извршења одлука 
судова Федерације“, док је чланом IV.Ц.3.12. Устава 
Федерације Босне и Херцеговине прописано да 
су одлуке Уставног суда Федерације коначне и  
обавезујуће. Поред наведених уставних одређења,  
чл. 40. и 41. Закона о поступку пред Уставним 
судом Федерације Босне и Херцеговине прописане 
су правне посљедице донесених одлука.

Исто тако, чланом 61. Пословника Уставног 
суда Федерације Босне и Херцеговине прописано 
је да су одлуке Уставног суда Федерације коначне 
и обавезујуће и да су тијела власти у Федерацији 
Босне и Херцеговине у оквиру својих надлежности 
дужна проводити одлуке Суда, а у случају 
непоступања у извршењу или обавјештењу Суда 
о предузетим мјерама, Уставни суд Федерације 
доноси рјешење којим се утврђује да одлука 
Суда није извршена и  доставља га надлежном 
тужилаштву, односно другом органу надлежном 
за извршење којег одреди Суд.  Полазећи 
од уставних и законских одредби, а након увида 
у податке које је доставио Премијер Федерације 
Босне и Херцеговине, Уставни суд Федерације 
је утврдио да пресуда овог суда број: У-22/16 од 
06.03.2019. године није извршена.

Имајући у виду све наведено, Уставни суд 
Федерације одлучио је као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд Федерације донио 
је једногласно у саставу: др сц. Ката Сењак, 
предсједница Суда, Весна Будимир, Мирјана 
Чучковић, Александра Мартиновић и  проф. др 
Един Муминовић, суда Суда.
 
Босна и Херцеговина
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  

Број: У-22/16
Сарајево, 09.12.2020. године

Предсједница
Уставног суда Федерације 

Босне и  Херцеговине   
Др сц. Ката Сењак c.p

791

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine u 
predmetu utvrđivanja izvršenja odluka Ustavnog 
suda Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu 
člana 5. stav 2. Zakona o postupku pred Ustavnim 
sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene 
novine Federacije BiH“, br.: 6/95 i 37/03) i člana 61. 
stav 7. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i 
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 
40/10 i 18/16) na sjednici održanoj dana 09.12.2020.
godine, donio je

R J E Š E NJ E

Utvrđuje se da Presuda Ustavnog suda Federacije 
Bosne i  Hercegovine, broj: U-36/18 od 12.11.2019. 
godine,koja je  objavljena u „Službenim novinama 
Federacije BiH“, broj: 93/19od 11.12.2020.godine, 
nije izvršena.

Rješenje objaviti u „Službenim novinama 
Federacije BiH“ i službenim glasilima kantona. 

O b r a z l o ž e nj e

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine (u 
daljem tekstu: Ustavni sud Federacije) je na sjednici 
Suda održanoj dana 12.11.2019. godine, odlučujući o 
predočenom ustavnom pitanju od strane Kantonalnog 
suda u Zenici koje se odnosi na  utvrđivanje ustavnosti 
člana 116. Zakona o penzijskom i invalidskom 
osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, 
broj: 13/18), te zahtjevu zamjenika Predsjednika 
Federacije Bosne i Hercegovine Milana Dunovića 
za utvrđivanje ustavnosti istog člana, donio presudu 
kojom je utvrđeno da član 116. Zakona o penzijskom 
i invalidskom osiguranju nije u skladu sa Ustavom 
Federacije Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud Federacije je aktom broj: S-48-1/20 od 
14.09.2020. godine, zatražio od Premijera Federacije 
Bosne i Hercegovine izjašnjenje o izvršenju presuda 
Ustavnog suda Federacije. Zahtjevi su se odnosili na 
izvršenje 21 presude Ustavnog suda Federacije, gdje 
se između ostalih nalazi i Presuda broj: U-36/18 od 
12.11.2019. godine.

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine je aktom 
broj: 03-01-1236/2020 PO od 09.11.2020. godine, 
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dostavio Ustavnom sudu Federacije Izjašnjenje Vlade 
Federacije Bosne i Hercegovine, V.broj: 1504/2020 od 
05.11.2020. godine. U izjašnjenju se navodi da nakon 
objave Presude u „Službenim novinama Federacije 
BiH“, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike 
dostavilo je obavještenje Federalnom zavodu za 
penzijsko i invalidsko osiguranje, „da isti ne smije 
primjenjivati osporenu odredbu Zakona, na način 
da vrši obustave isplate penzija, imajuću u vidu 
odredbe  člana 40. Zakona o postupku pred Ustavnim 
sudom Federacije Bosne  i Hercegovine“. Zavod 
primjenjuje uputstvo, te ne vrši obustavu penzije u 
ovim slučajevima, a po zahtjevu stranaka uspostavlja 
isplatu ranije obustavljene penzije. S ciljem 
provođenja predmetne presude u cijelosti, Federalno 
ministarstvo rada i socijalne politike je pripremilo 
Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je u skladu 
sačlanom 27. Poslovnika o radu Vlade Federacije 
Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije 
BiH“, br.: 6/10, 37/10 i 62/10), dostavljen nadležnim 
ministarstvima radi davanja mišljenja. Mišljenja su 
dostavili Federalno ministarstvo pravde i Ured Vlade 
FederacijeBosne i Hercegovine za zakonodavstvo 
i usklađenost sa propisima Evropske unije. Nakon 
dobijanja mišljenja Federalnog ministarstva financija/
Federalnog ministarstva finansija, Nacrt Zakona će 
biti upućen u dalju proceduru. Kako nije postupljeno 
po donesenoj presudi od strane nadležnih organa, 
Ustavni sud Federacije u funkciji zaštite načela 
ustavnosti kao osnova demokratije i vladavine prava, 
odlučio je kao u izreci rješenja iz sljedećih razloga:

Članom IV.B.3.7.c) (I) Ustava Federacije Bosne 
i Hercegovine propisana je nadležnost Premijera 
Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je pored ostalog 
utvrđeno, da je Premijer nadležan za „provođenje 
politike i izvršavanje zakona federalne vlasti, 
uključujući izvršenja odluka sudova Federacije“, 
dok je članom IV.C.3.12. Ustava Federacije Bosne 
i Hercegovine propisano da su odluke Ustavnog 
suda Federacije konačne i  obavezujuće. Pored 
navedenih ustavnih određenja, čl. 40. i 41. Zakona 
o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne 
i Hercegovinepropisane su pravne posljedice 
donesenih odluka.

Isto tako, članom 61. Poslovnika Ustavnog 
suda Federacije Bosne i Hercegovine propisano je 
da su odluke Ustavnog suda Federacije konačne i 
obavezujuće i da su tijela vlasti u Federaciji Bosne 
i Hercegovine u okviru svojih nadležnosti dužna 
provoditi odluke Suda, a u slučaju nepostupanja 
u izvršenju ili obavještenju Suda o preduzetim 
mjerama, Ustavni sud Federacije donosi rješenje 

kojim se utvrđuje da odluka Suda nije izvršena i  
dostavlja ga nadležnom tužilaštvu, odnosno drugom 
organu nadležnom za izvršenje kojeg odredi Sud.  
Polazeći od ustavnih i zakonskih odredbi, a nakon 
uvida u podatke koje je dostavio Premijer Federacije 
Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Federacije je 
utvrdio da presuda ovog suda broj: U-36/18 od 
12.11.2019. godine nije izvršena.

Imajući u vidu sve navedeno, Ustavni sud 
Federacije odlučio je kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Ustavni sud Federacije donio je 
jednoglasno u sastavu: dr.sc. Kata Senjak, predsjednica 
Suda, Vesna Budimir, Mirjana Čučković, Aleksandra 
Martinović i  prof. dr. Edin Muminović, sudije Suda.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I 
HERCEGOVINE

Broj: U-36/18
Sarajevo, 09.12.2020.godine

Predsjednica
Ustavnog suda Federacije  Bosne i  Hercegovine

Dr.sc. Kata Senjak,s.r.
__________________________________________

Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине 
у предмету утврђивања извршења одлука 
Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине, 
на основу члана 5. став 2. Закона о поступку пред 
Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине 
(„Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 6/95 и 
37/03) и члана 61. став 7. Пословника Уставног 
суда Федерације Босне и Херцеговине („Службене 
новине Федерације БиХ“, бр.: 40/10 и 18/16) на 
сједници одржаној дана 09.12.2020. године, донио 
је
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Утврђује се да Пресуда Уставног суда 
Федерације Босне и  Херцеговине, број: У-36/18 
од 12.11.2019. године, која је  објављена у 
„Службеним новинама Федерације БиХ“, број: 
93/19 од 11.12.2020. године, није извршена.

Рјешење објавити у „Службеним новинама 
Федерације БиХ“ и службеним гласилима кантона.  

О б р а з л о ж е њ е

Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине 
(у даљем тексту: Уставни суд Федерације) је на 


