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НОВЧАНA КАЗНA У КРИВИЧНОМ ПРАВУ  
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ1

САЖЕТАК: Кривичне санкције представљају један вид дру-
штвене реакције на различите облике криминалитета. Систем 
кривичних санкција у кривичном законодавству Босне и Херце-
говине чине: казне, мере упозорења, мере безбедности и васпит-
не мере. Систем казни у Босни и Херцеговини је једноставан. 
Он обухвата само две казне: казну затвора и новчану казну. 

Предмет овог рада је анализа  карактеристика новчане ка-
зне, као имовинске кривичне санкције у кривичном праву Босне 
и Херцеговине.

Кључне речи: кривична санкција, новчана казна, Босна и 
Херцеговина

УВОД

У укупном криминалитету у готово свим државама света доминира 
имовински криминалитет. Под имовинским криминалитетом по правилу се 
подразумевају кривична дела која су усмерена на противправно присвајање 
или оштећење туђе ствари или права, односно прибављање противправне 
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имовинске користи на други начин.1 Групи имовинских кривичних дела 
припадају следећа кривична дела: разне врсте крађа, утаја, превара, уцена, 
оштећење туђе ствари, одузимање туђе ствари, разбојништво, разбојничка 
крађа и друга кривична дела. У циљу спречавања и сузбијања криминалите-
та, држава и друштво примењују различите кривичноправне мере.

Кривичне санкције су законом предвиђене мере друштвене реакције 
које изриче суд у законом спроведеном кривичном поступку према учи-
ниоцу кривичног дела у циљу сузбијања и спречавања вршења кривич-
них дела.2 Кривичне санкције су принудне и репресивне мере за заштиту 
друштва од криминалитета. Основна сврха свих кривичних санкција је 
сузбијање дела којима се повређују или угрожавају вредности заштићене 
кривичним законодавством.

Најстарија и најзначајнија врста кривичних санкција у највећем бро-
ју законодавстава је казна. Савремена законодавства познају различите 
врсте казни. Казна која је постојала још у најранијим изворима права је 
новчана казна. Предмет даљег излагања у овом раду биће примена новча-
не казне у кривичном праву Босне и Херцеговине.

КРИВИЧНО ПРАВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У развоју кривичног права Босне и Херцеговине постоје три фазе. 
Прва фаза обухвата период од 1992. до 1995. године. Босна и Херцеговина 
након распада Социјалистичке Федеративне Републике Југославије стиче 
независност 1992. године. У овом периоду на простору Босне и Херцего-
вине примењивало се кривично законодавство бивше СФРЈ и Кривични 
закон Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине3 из 1977. године. 

Друга фаза развоја кривичног законодавства Босне и Херцеговине 
обухвата период од 1995. до 2003. године. Крајем 1995. у Босни и Херце-
говини завршен је рат и потписан Дејтонски споразум. Дејтонским спора-
зумом установљени су следећи ентитети: Република Српска, Федерација 
Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине. Сваки од 
ових ентитета има своје законодавство. Кривични закон Федерације Босне 
и Херцеговине4 ступио је на снагу новембра 1998. године. Затим, је 22. ју- 

1 С. Константиновић Вилић, В. Николић Ристановић, М. Костић, Криминологија, 
Pelikan Print, Ниш, 2009, 173.

2 Д. Јовашевић, Кривично право, Општи део, Номос, Београд, 2006, 194.
3 Службени лист Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине, бр. 16/1977.
4 Службене новине Федерације Босне и Херцеговине, бр. 43/1998.
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на 2000. године донет Кривични законик Републике Српске5, а потом свој 
Кривични закон доноси и Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине. 

Трећа етапа у развоју кривичног законодавства Босне и Херцеговине 
почиње 2003. године. 1. марта 2003. ступио је на снагу нови Кривични за-
кон Босне и Херцеговине6 (у даљем тексту КЗ БиХ). Након тога, донети су 
и следећи кривични закони: Кривични закон Републике Српске7 (у даљем 
тексту КЗ РС), Кривични закон Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине8 
(у даљем тексту КЗ БД БиХ) и Кривични закон Федерације Босне и Хер-
цеговине9 (у даљем тексту КЗ ФБиХ). На овај начин установљена је нова 
концепција, тзв. паралелно-подељене законодавне надлежности у области 
кривичног права.10

ПОЈАМ, СВРХА И ВРСТЕ КАЗНИ

У систему кривичних санкција најзначајније место заузимају казне. 
Приликом дефинисања појма казне разликују се формални, материјални 
и материјално-формални појам. У формалном смислу, казна је мера оду-
зимања или ограничавања извесног права које припада учиниоцу кривич-
ног дела. Њу изриче суд у законом предвиђеном кривичном поступку. Под 
појмом казне у материјалном смислу подразумева се казна као мера за-
штите друштва од криминалитета. Оваквим схватањем акценат се ставља 
на сврху изрицања казне. Како ни једно ни друго схватање у потпуности 
не дефинишу појам казне прихвата се мешовити, материјално-формални 
појам казне. Према овом схватању казна се одређује као принудна мера 
предвиђена у закону коју изриче суд учиниоцу скривљеног кривичног 
дела у циљу заштите човека и других основних друштвених вредности, а 
која се састоји у одузимању или ограничавању његових слобода и права.11

5 Службени гласник Републике Српске, бр. 22/2000.
6 Службени гласник Босне и Херцеговине, бр. 3/2003, са изменама и допунама об-

јављеним у Службеном гласнику Босне и Херцеговине, бр. 32/2003, 37/2003, 54/2004, 
61/2005, 30/2005, 53/2006, 55/2006, 32/2007 и 8/2010.

7 Службени гласник Републике Српске, бр. 49/2003, 108/2004, 37/2006, 70/2006 и 
73/2010.

8 Службени гласник Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, бр. 10/2003, 6/2005, 
14/2007, 19/2007, 21/2007, 2/2008, 17/2009 и 21/2010.

9 Службене новине Федерације Босне и Херцеговине, бр. 36/2003, 37/2003, 21/2004, 
69/2004, 18/2005 и 42/2010

10 М. Бабић, И. Марковић, Кривично право, Општи део, Правни факултет, Бања 
Лука, 2008, 61.

11 Д. Јовашевић, Кривично право, Општи део, op. cit., 199.
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На основу ове дефиниције могу се дати основне карактеристике 
казне: 

1. казна се одређује законом пре него што је кривично дело учињено 
(начело законитости казне);

2. казна се изриче само учиниоцу кривичног дела који је кривично 
одговоран; 

3. састоји се у одузимању или ограничавању основних слобода и 
права човека;

4. казну изриче суд у законом прописаном кривичном поступку и
5. казна има одређену сврху изрицања.

Сврха кажњавања у кривичном законодавству Босне и Херцеговине 
одређена је на два начина. Најпре се одређује општа сврха свих кривич-
них санкција. То је превентивни утицај на друге да поштују правни поре-
дак и не чине кривична дела, затим спречавање учиниоца да чини кривич-
на дела и подстицање његовог преваспитања (чл 6. КЗ БиХ, чл 7. КЗ БД 
БиХ и чл 7. КЗ ФБиХ). Према чл 5. КЗ РС општа сврха свих кривичних 
санкција је сузбијање противправних делатности којима се угрожавају 
или повређују вредности заштићене кривичним законодавством. Поред 
опште сврхе, кривични закони одређују и сврху казне која се састоји у: 
изражавању друштвене осуде према учињеном кривичном делу, утицају 
на учиниоца да убудуће не чини кривична дела, утицају на остале да не 
чине кривична дела и утицају на свест грађана о опасности кривичних 
дела и о праведности кажњавања учиниоца (чл. 39. КЗ БиХ, чл. 42. КЗ БД 
БиХ, чл. 42. КЗ ФБиХ). Према чл. 28. КЗ РС сврха кажњавања састоји се 
у: спречавању учиниоца да чини кривична дела и његовом преваспитању, 
утицају на друге да не чине кривична дела и развијање и учвршћивање 
друштвене одговорности изражавањем друштвене осуде за кривично дело 
и неопходност поштовања закона. 

По броју казни које предвиђа, казнени систем Босне и Херцеговине 
спада у једноставне системе. Казнени систем обухвата само две казне: 
казну затвора и новчану казну (чл. 40. КЗ БиХ, чл. 41. КЗ БД БиХ, чл. 
41. КЗ ФБиХ и чл. 29. КЗ РС). С обзиром на самосталност у изрицању, 
казне се деле на: главне и споредне. Казна затвора може се изрећи само 
као главна казна, док се новчана казна може изрећи и као главна и као 
споредна казна.
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ПОЈАМ И КАРАКТЕРИСТИКЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ

Новчана казна је имовинска казна која се историјски посматрано по-
јавила веома рано. Настала је из композиције, која је постојала још у пе-
риоду првобитне људске заједнице. Композиција је представљала облик 
реаговања на извршен преступ и састојала се у томе што је породица 
(братство или племе) извршиоца кривичног дела плаћала (сразмерну) уго-
ворену накнаду (у предметима размене који служе као новац или у осо-
бито омиљеним предметима, као што је оружје) породици (братству или 
племену) убијеног.12 На темељу ове реакције, у тренутку када држава пре-
узима кажњавање учиниоца кривичног дела настаје новчана казна. 

Новчана казна је имовинска кривична санкција која се састоји у на-
метању осуђеном јавноправне обавезе плаћања одређеног новчаног изно-
са држави ради учињеног кривичног дела.13 То је имовинска казна која се 
састоји у принудном плаћању одређеног новчаног износа у корист држа-
ве.14 Њеним изрицањем учинилац кривичног дела обавезује се да у одре-
ђеном року уплати пресудом одређени новчани износ у корист државе.

Новчана казна може се изрећи и као главна и као споредна казна. 
Начин изрицања новчане казне зависи од њеног прописивања у закону, 
али и од побуда из којих је кривично дело извршено. Као главна казна, 
новчана казна изриче се онда када је прописана као једина казна за одре-
ђено кривично дело. Такође, као главна казна може се изрећи и онда када 
је за одређено кривично дело новчана казна предвиђена алтернативно са 
казном затвора, и када се применом одредаба о ублажавању казне, уместо 
казне затвора изриче новчана казна.15 Као споредна казна, новчана казна 
може се изрећи када је за одређено кривично дело прописана кумулативно 
са казном затвора. И за кривична дела учињена из користољубља, новчана 
казна као споредна казна, може се изрећи и када није прописана законом, 
или кад је законом прописано да ће се учинилац одређеног кривичног 
дела казнити казном затвора или новчаном казном, а суд као главну ка-
зну изрекне казну затвора (чл. 41. КЗ БиХ, чл. 41. КЗ БД БиХ, чл. 41. КЗ 
ФБиХ и чл. 31. КЗ РС). 

Новчана казна има своје предности, али и недостатке. Истиче се да 
је новчана казна хуманија од казне затвора. Она је дељива, што значи да 

12 Б. Чејовић, Кривично право, Општи део, Студентски културни центар, Ниш, 1995, 
12.

13 М. Бабић, И. Марковић, Кривично право, Општи део, op. cit., 394.
14 Н. Мрвић Петровић, Кривично право – општи и посебни део, Правни факултет 

Унивезитета Унион, Службени гласник, Београд, 2006, 142.
15 М. Бабић, И. Марковић, Кривично право, Општи део, op. cit., 382.
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се висина новчане казне прилагођава тежини извршеног кривичног дела 
и околностима под којима је кривично дело извршено. Са друге стране, 
истичу се недостаци новчане казне. Сматра се да је новчана казна непра-
вична, јер теже погађа сиромашне учиниоце кривичних дела него бога-
те учиниоце кривичних дела. Новчана казна није личне природе. Њено 
извршење може се избећи, на пример задужењем, поклонима, прекидом 
радног односа или губитком прихода на други начин.16

Време које је учинилац кривичног дела провео у притвору урачуна-
ва се у изречену новчану казну. Новчана казна коју је осуђени платио за 
прекршај урачунава се у казну изречену за кривично дело чија обележја 
обухватају и обележја прекршаја (чл. 57. КЗ БД БиХ, чл. 57. ФБиХ и чл. 
44. КЗ РС). На новчану казну примењује се и институт застарелости, као 
основ који доводи до гашења кривичне санкције услед протека законом 
предвиђеног времена. Према чл. 16. КЗ БиХ, чл. 17. КЗ БД БиХ, чл. 17. 
КЗ ФБиХ и чл. 113. КЗ РС новчана казна не може се уопште извршити ако 
од дана правноснажности пресуде којом је изречена протекне три године. 
Застарелост извршења новчане казне као споредне казне наступа кад про-
текне две године од дана правноснажности пресуде којом је новчана казна 
изречена. Осуда на новчану казну брише се из казнене евиденције након 
протека рока од три године од дана извршене, застареле или опроштене 
казне, ако за то време осуђени не учини ново кривично дело. 

СИСТЕМИ НОВЧАНЕ КАЗНЕ

Кривично законодавство познаје неколико система прописивања и 
изрицања новчане казне. То су: систем фиксних износа, систем дани – 
новчана казна, систем просечних личних доходака, пропорционални си-
стем и мешовити систем. 

Најстарији систем прописивања новчане казне је систем фиксних  
износа. Према овом систему прописује се тачно одређени новчани износ 
у оквиру законског максимума и минимума. Други систем је систем дани 
– новчана казна. Он се први пут појавио у предлогу Пројекта реформе 
шведског кривичног законика из 1916. године, а реализован је у Кривич-
ном законику Финске 1921. године.17 Према овом систему новчана казна 
одређује се на дане, а висина дневног износа одређује се на основу имов-
ног стања учиниоца кривичног дела. Систем просечних личних доходака 
је систем према коме се износ новчане казне одређује према просечном 

16 Д. Јовашевић, Кривично право, Општи део, op. cit., 360.
17 Д. Јовашевић, Кривично право, Општи део, op. cit., 212.
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личном дохотку учиниоца кривичног дела, односно просечном личном 
дохотку на нивоу државе, федералне или неке друге територијалне једи-
нице. Овакав систем прописивања новчане казне прихваћен је у Руској 
Федерацији. Према пропорционалном систему износ новчане казне пред-
ставља пропорцију према вредности учињеног кривичног дела, односно 
имовинске користи стечене кривичним делом или штете која је настала. 
И на крају, мешовити систем који подразумева комбинацију два или више 
претходно наведена система. 

У кривичном законодавству Босне и Херцеговине прихваћена су два 
система одмеравања новчане казне. То су: 

1. систем фиксних износа и
2. систем дани – новчана казна тј. „дневна новчана казна”.
Систем који има примат приликом одређивања износа новчане казне 

је систем дани – новчана казна. Према чл. 46. КЗ БиХ, чл. 47. КЗ БД БиХ, 
чл. 35. КЗ РС и чл. 47. КЗ ФБиХ новчана казна изриче се у дневним изно- 
сима, а ако то није могуће може се изрећи у одређеном износу. Према 
томе, систем фиксних износа примењује се само ако није могуће приме-
нити систем дани – новчана казна. 

НОВЧАНА КАЗНА У ДНЕВНИМ ИЗНОСИМА

Систем дани – новчана казна предвиђен је чл.: 46. КЗ БиХ, 47. КЗ 
БД БиХ, 35. КЗ РС и 47. КЗ ФБиХ. Поступак одмеравања новчаног изно- 
са обухвата две фазе: одређивање броја дневних износа и одређивање ви-
сине једног дневног износа. Број дневних износа суд одређује на осно-
ву општих правила за одмеравање казне. При томе, број дневних износа 
креће се од пет до триста шездесет дневних износа, а за кривична дела 
учињена из користољубља највише хиљаду пет стотина дневних износа. 
Након тога, суд одређује висину једног дневног износа тако што узима 
у обзир висину дневног дохотка учиниоца кривичног дела према износу 
његове тромесечне нето плате и његове друге дохотке, као и породичне 
обавезе. Приликом одређивања висине износа суд узима у обзир податке 
који у тренутку изрицања казне нису старији од шест месеци. Податке 
који суду нису познати у обавези је да достави оптужени у року који одре-
ди суд, а најкасније до завршетка главног претреса у кривичном поступку. 
До коначног износа новчане казне суд долази множењем утврђеног броја 
дневних износа са одређеном висином једног дневног износа. Кривичним 
законодавством у Босни и Херцеговини је предвиђено ограничење које 
се мора поштовати приликом одређивања висине једног дневног износа. 
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Најнижи дневни износ новчане казне износи једну шездесетину, а најви-
ши једну трећину последње службено објављене просечне месечне нето 
плате запослених у Босни и Херцеговини (објављује Агенција за стати-
стику БиХ), Брчко Дистрикту (објављује Биро за статистику БД БиХ), Ре-
публици Српској (објављује Завод за статистику Републике Српске) и у 
Федерацији (објављује Федерални завод за статистику). 

НОВЧАНА КАЗНА У ОДРЕђЕНОМ ИЗНОСУ

Новчана казна у одређеном износу је класичан начин изрицања нов-
чане казне. Према њему учиниоцу кривичног дела изриче се тачно одре-
ђени новчани износ. Овај метод примењује се у два случаја:

1. ако није могуће новчану казну изрећи у дневном износу, и 
2. ако до завршетка главног претреса у кривичном поступку суду нису 

познате околности битне за одређивање висине једног дневног износа. 
У овим случајевима учиниоцу кривичног дела изриче се фиксни из-

нос новчане казне. Према чл. 46. КЗ БиХ, чл. 47. КЗ БД БиХ, и чл. 47. КЗ 
ФБиД ако се новчана казна изриче у одређеном износу, најнижи износ 
не може бити мањи од 150 КМ, а највиши износ не може бити већи од 
50.000 КМ. Према чл. 35. КЗ РС најнижи износ новчане казне не може 
бити мањи од 50 КМ, а највиши не може бити већи од 50.000 КМ. На-
ведени кривични закони предвиђају један изузетак од општег максимума 
новчане казне. Он се примењује приликом одређивања износа новчане 
казне за кривична дела учињена из користољубља. Уколико је кривично 
дело учињено из користољубља, највиши износ новчане казне не може 
бити већи од 1.000.000 КМ, осим у случајевима предвиђеним законом. 
Приликом изрицања новчане казне у дневним износима или у одређеном 
износу за кривична дела учињена из користољубља суд може изрећи нов-
чану казну која је већа од износа предвиђеног законом, уколико вредност 
противправне имовинске користи коју је учинилац прибавио учињеним 
кривичним делом прелази износ од 1.000.000 КМ. У том случају суд може 
изрећи новчану казну у износу који не може бити већи од двоструког  
износа вредности противправне имовинске користи коју је учинилац при-
бавио кривичним делом за које му се новчана казна изриче. То значи да 
код изрицања новчане казне, закони поред једног општег минимума, по-
знају чак три општа максимума, од којих су два максимума везана за кри-
вична дела учињена из користољубља.18

18 Б. Петровић, Д. Јовашевић, Кривично (казнено) право Босне и Херцеговине, Опћи 
део, Правни факултет, Сарајево, 2005, 301.
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ИЗВРШЕЊЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ

Приликом изрицања новчане казне суд у пресуди одређује рок плаћа-
ња новчане казне. Он не може бити краћи од петнаест дана, нити дужи од 
шест месеци. У оправданим случајевима суд може допустити плаћање у 
ратама, с тим што рок плаћања не може бити дужи од две године. 

Чл. 47. КЗ БиХ, чл. 48. КЗ БД БиХ, чл. 36. КЗ РС и чл. 48. ФБиХ пред-
виђена је замена новчане казне. У овим одредбама заправо се регулише 
извршење новчане казне. Новчана казна не може се наплатити принудно. 
Уместо принудне наплате новчане казне која је постојала раније, сада кри-
вични закони предвиђају замену новчане казне казном затвора. Уколико 
осуђени не плати новчани износ одређен судском пресудом у року који 
је пресудом одређен, суд без одлагања доноси одлуку о замени новчане 
казне казном затвора. Ова казна затвора назива се суплеторни или супси-
дијарни затвор. Кривичним законодавством Босне и Херцеговине одређен 
је и начин замене новчане казне казном затвора. Новчана казна замењује 
се казном затвора тако што ће се за сваки започети дневни износ новчане 
казне, односно ако је новчана казна изречена у одређеном износу, за сва-
ких започетих педесет КМ новчане казне одредити један дан затвора, при 
чему тако одређен затвор не може трајати дуже од годину дана (чл. 47. КЗ 
БиХ, чл. 48. КЗ БД БиХ и чл. 48. ФБиХ). На исти начин поступак замене 
новчане казне казном затвора одређен је и чл. 36. КЗ РС, осим што тако 
одређена казна затвора не може трајати дуже од шест месеци. Ако осуђени 
плати само део новчане казне, остатак ће се сразмерно претворити у казну 
затвора, а ако осуђени исплати остатак новчане казне, извршење затвора ће 
се обуставити. После смрти осуђеног новчана казна се не може извршити. 

КАЖЊАВАЊЕ ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА

Одговорност правног лица за кривична дела

Од најстаријих времена важило је правило да правно лице не може 
бити субјект кривичног права јер није носилац кривичне одговорности. 
Временом, правно лице стиче статус субјекта кривичног права. То значи 
да постоји кривична одговорност правних лица и могућност кажњавања 
правних лица. У Босни и Херцеговини новим кривичним законодавством 
из 2003. и 2004. године уводи се кривична одговорност и кажњивост пра- 
вних лица за кривична дела. 
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Чл. 122. КЗ БиХ, чл. 126. КЗ БД БиХ, чл. 125. КЗ РС и чл. 126. КЗ 
ФБиХ предвиђена је кривична одговорност правних лица. Кривично за-
конодавство Босне и Херцговине предвиђа услове одговорности правних 
лица и систем кривичних санкција за правна лица. За извршено кривично 
дело одговарају:

1. домаћа и страна правна лица за кривична дела почињена на те-
риторији Брчко Дистрикта, територији Босне и Херцеговине и на 
подручју Федерације, 

2. домаћа и страна правна лица, која имају седиште на подручју Бр- 
чко Дистрикта (БиХ и Федерације) или у њему обављају своју де-
латност ако изврше кривично дело изван Брчко Дистрикта (БиХ 
и Федерације), ако је кривично дело учињено против Брчко Ди-
стрикта (БиХ И Федерације), његових становника или домаћих 
правних лица и 

3. домаћа правна лица за кривично дело извршено изван Брчко Ди-
стрикта (БиХ и Федерације) против стране државе, страних држа-
вљана и страних правних лица. 

Према чл. 126. КЗ Републике Српске домаћа и страна правна лица 
одговарају за кривично дело извршено на територији Републике Српске 
и домаћа и страна правна лица која имају седиште на територији Репу-
блике Српске или у њој обављају делатност, одговарају за кривично дело 
учињено изван Републике Српске, ако је кривично дело учињено против 
Републике Српске, њених држављана или домаћих правних лица. Од кри-
вичне одговорности изузете су: Босна и Херцеговина, Република Српска, 
Федерација Босне и Херцеговине, Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, 
кантон, град, општина и месна заједница. 

За кривично дело које је учинилац извршио у име, за рачун или ко-
рист правног лица, правно лице одговорно је: 

1. када обележја учињеног кривичног дела произилазе из закључка, 
налога или одобрења руководећих и надзорних органа правног 
лица; или

2. када су руководећи или надзорни органи правног лица утицали на 
учиниоца или му омогућили да учини кривично дело; или

3. када правно лице располаже противправно оствареном имовинском 
користи или користи предмете настале кривичним делом; или

4. када су руководећи или надзорни органи правног лица пропустили 
дужни надзор над законитошћу рада запослених. 

Правно лице одговара за кривично дело уколико су испуњени усло- 
ви предвиђени законом и када учинилац за учињено кривично дело није 
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кривично одговоран. Одговорност правног лица не искључује кривичну 
одговорност физичких односно одговорних лица за учињено кривично 
дело. За кривична дела учињена из нехата правно лице може се блаже 
казнити. Статусне промене правног лица не утичу на његову кривичну од-
говорност. Правно лице у стечају, кривично је одговорно, без обзира да ли 
је кривично дело учињено пре почетка стечајног поступка или у међувре-
мену, с тим што се тада правном лицу не изриче казна, већ мера безбедно-
сти тј. сигурности одузимање предмета или се одузима имовинска корист 
прибављена извршеним кривичним делом. У случају када правно лице 
престане да постоји пре правноснажног окончања кривичног поступка, а 
у кривичном поступку је утврђена кривична одговорност правног лица, 
тада се казна или друге кривичноправне санкције изричу правном лицу 
које је правни следбеник правног лица коме је утврђена кривична одго-
ворност, ако су његови руководећи или надзорни органи пре престанка 
правног лица знали за учињено кривично дело. Правном лицу које је 
правни следбеник правног лица коме је утврђена кривична одговорност 
и чији су руководећи или надзорни органи знали за учињено кривично 
дело, изриче се мера безбедности тј. сигурности одузимање предмета или 
се одузима имовинска корист прибављена кривичним делом. 

Правном лицу за учињено кривично дело могу се изрећи следеће 
кривичне санкције: казна, условна осуда и мере безбедности тј. сигурно-
сти. Правном лицу могу се изрећи следеће мере безбедности: одузимање 
предмета, објављивање пресуде и забрана обављања одређене привредне 
делатности. Уколико правно лице учињеним кривичним делом прибави 
имовинску корист, имовинска корист прибављена кривичним делом биће 
одузета од правног лица. Чл. 13. КЗ БиХ, чл. 135. КЗ БД БиХ, чл. 134. КЗ 
РС и чл. 135. КЗ ФБиД предвиђен је систем казни за правна лица. Прав-
ним лицима се за учињено кривично дело могу изрећи следеће казне:

1. новчана казна, 
2. казна одузимања имовине и 
3. казна престанка правног лица.

НОВЧАНА КАЗНА ЗА ПРАВНА ЛИЦА

Новчана казна је имовинска казна. То је казна која се може изрећи 
и физичком и правном лицу за учињено кривично дело. Новчана казна је 
основна кривична санкција за правна лица. Према чл. 132. КЗ БиХ, чл. 
136. КЗ БД БиХ, чл. 135. КЗ РС и чл. 136. КЗ ФБиД новчана казна прав-
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ном лицу изриче се у одређеном износу. Она не може бити мања од 5.000 
КМ нити већа од 5.000.000 КМ. Ако је кривичним делом правног лица 
другоме проузрокована имовинска штета или је прибављена противправна 
имовинска корист, највећи износ изречене новчане казне може износити 
двоструки износ те штете, односно користи. 

Приликом одмеравања новчане казне правном лицу суд поред оп-
штих правила за одмеравање казне у обзир узима и економску моћ прав-
ног лица. Приликом одмеравања новчане казне за кривична дела за која 
се уз новчану казну изриче и казна одузимања имовине, изречена казна не 
сме прећи половину имовине правног лица. 

Чл. 144. КЗ БиХ, чл. 148. КЗ БД БиХ и чл. 148. КЗ ФБиХ предвиђено 
је да се за кривична дела за која је прописана новчана казна или казна 
затвора до три године, правно лице кажњава новчаном казном до 850.000 
КМ или до десетоструког износа проузроковане штете или имовинске ко-
ристи прибављене кривичним делом. За кривична дела за која је пропи-
сана казна затвора преко три године, правно лице кажњава се новчаном 
казном која не може бити мања од 2.500.000 КМ или до двадесетоструког 
износа проузроковане штете или  имовинске користи прибављене криви- 
чним делом.

Институт застарелости као основ гашења права државе на кажњава-
ње примењује се и у случају када је правном лицу изречена новчана казна. 
Застарелост извршења изречене новчане казне правном лицу наступа када 
од правноснажности пресуде којом је новчана казна изречена протекне 
три године. 

ЗАКљУЧАК

У циљу спречавања и сузбијања имовинског криминалитета приме-
њују се различите кривичноправне мере. Групи кривичноправних мера 
припадају и кривичне санкције. Најзначајнија кривична санкција која се 
примењује у борби против имовинског криминалитета је новчана казна. 
Готово сва савремена кривична законодавства познају новчану казну. Она 
је предвиђена и у кривичном законодавству Босне и Херцеговине.

Новчана казна је једина имовинска казна коју познаје кривично за-
конодавство Босне и Херцеговине. Може се изрећи као главна и као спо-
редна казна. Њеним изрицањем осуђени се обавезује да у одређеном вре-
менском року у корист државе уплати одређени новчани износ одједном 
или у ратама. Новчана казна се према чл. 46. КЗ БиХ, чл. 47. КЗ ФБиХ, 
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чл. 47. КЗ БД БиХ и члану 35. КЗ РС изриче на два начина: 1. у днев-
ним износима или 2. у одређеном износу. Приликом изрицања новчане 
казне првенство има систем дани – новчана казна. Уколико се овај систем 
не може применити, или до завршетка главног претреса у кривичном по-
ступку суду нису познате околности које су битне за одређивање висине 
једног дневног износа новчане казне, тада се примењује систем одређива-
ња новчане казне у фиксном износу. Уколико осуђени до истека рока који 
је одређен у судској пресуди не уплати одређени новчани износ у корист 
државе, не постоји могућност принудне наплате новчане казне. У том слу-
чају постоји могућност замене новчане казне (чл. 47. КЗ БиХ, чл. 48. КЗ 
БД БиХ, чл. 36. КЗ РС и чл. 48. КЗ ФБиХ). 

Изменама кривичног законодавства у Босни и Херцеговини од 2003. 
године, уведена је кривична одговорност правних лица. Према томе, кри-
вичним законодавством Босне и Херцеговине предвиђени су услови одго-
ворности правних лица, као и кривичне санкције за правна лица. Систем 
кривичних санкција за правна лица обухвата: казне, условну осуду и мере 
безбедности тј. сигурности. Основна казна која се може изрећи правном 
лицу је новчана казна. Правном лицу новчана казна изриче се у фиксном 
износу. 

Основна сврха изрицања новчане казне, али и казни уопште је изра- 
жавање друштвене осуде због извршеног кривичног дела, утицај на учи-
ниоца да убудуће не чини кривична дела, утицај на друге да не чине кри-
вична дела и утицај на свест грађана о опасности кривичних дела и о 
праведности кажњавања учинилаца кривичних дела. 
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S u m m a r y

Criminal sanctions are a form of social reaction to various forms of criminality. Sys-
tem of criminal sanctions in the criminal legislation of the Bosnia and Herzegovina in-
cludes: penalties, warning measures, security measures and corrective measures. Penalty 
system in the Bosnia and Herzegovina is a simple one. It includes only two penalties: im-
prisonment and a fine. 

In this paper the author analyzed characteristics of the money penalty as a property 
criminal sanction in the criminal law of the Bosnia and Herzegovina.
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