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35. У конкретном случају, несумњиво је да прописи који су 

примијењени у доношењу оспорених одлука испуњавају формал-
ноправне захтјеве “законитости” у смислу члана 1 Протокола број 
1 уз Европску конвенцију: јавно су објављени, доступни су и њихо-
ве одредбе су јасне и прецизне. Међутим, ово само, како је речено, 
није довољно за закључак да је мијешање “законито” будући да 
остаје питање да ли се ти прописи поштују.

36. Уставни суд запажа да у погледу плаћања камата на поврат 
износа плаћених на име индиректних пореза ЗОПИО експлицитно 
прописује обавезу надлежног органа да пореском обвезнику врати 
новчана средства како то прописује члан 13 ЗОПИО-а, укључујући 
и затезне камате. Чланом 14 став 2 ЗОПИО-а прописано је да се 
поврат врши у року који је “утврђен законом за сваки индиректни 
порез”, а ако тим законом није утврђен рок, онда се поврат врши 
у року од шест мјесеци од дана подношења захтјева или сазнања 
УИО-а да треба извршити поврат. Ако УИО не изврши поврат “у 
датом року”, онда мора по службеној дужности платити затезну 
камату “од дана истека рока за поврат до дана издавања налога за 
поврат” (члан 14 став 4 ЗОПИО-а).

37. У конкретном случају се поставља питање да ли је Суд БиХ 
произвољно примијенио одредбу члана 14 став 2 ЗОПИО-а када је 
закључио да апелант нема право на камату на поврат уплаћеног ПДВ-а 
зато што је поврат извршен у року од “шест мјесеци од када је УИО 
сазнао за тачан износ” који апеланту треба вратити, а не у року који 
прописује Закон о ПДВ-у који прописује да се “доспјели поврат врши 
најкасније у року од 60 дана по истеку рока за предају пријаве за ПДВ”.

38. У овом случају, очигледно је да је законодавац узео у обзир 
могућност различитог регулисања поврата различитих индирект-
них пореза. У складу с тим је и формулација прве реченице члана 
14 став 2 ЗОПИО-а, према којој се рок за поврат индиректног по-
реза утврђује законом за сваки индиректни порез понаособ. Једино 
у случају када прописима о индиректним порезима није утврђен 
рок има се примијенити рок од шест мјесеци од дана подношења 
захтјева или од дана сазнања УИО-а да је потребно извршити по-
врат (друга реченица истог члана). У сваком случају, када УИО не 
изврши поврат “у датом року”, дужан је платити затезну камату 
“од дана истека рока за поврат до дана издавања налога за поврат” 
(члан 14 став 4 ЗОПИО-а).

39. Када се ради о поврату ПДВ-а, као у конкретном случају, 
неспорно је да је Законом о ПДВ-у регулисано питање рока за по-
врат ПДВ-а. Стога је овај закон свакако lex specialis у односу на 
ЗОПИО. У таквом случају, примјена рока из друге реченице члана 
14 став 2 ЗОПИО-а не долази у обзир будући да је посебним зако-
ном уређено питање рока за поврат ПДВ-а. То значи да се за поврат 
ПДВ-а не може примијенити одредба друге реченице члана 14 став 
2 и рок за поврат рачунати од дана “сазнања УИО-а да је потребно 
извршити поврат” (као што је то урађено у конкретном случају), 
будући да је према тој одредби такво рачунање рока могуће само 
када посебним законом о индиректном порезу није прописан рок.

40. У конкретном случају се може закључити да је прва ре-
ченица члана 14 став 2 ЗОПИО-а довољно јасна и предвидљива 

у дијелу који се тиче рока за поврат индиректних пореза када је 
то питање утврђено посебним законом о одређеном индиректном 
порезу. Стога се у односу на тај дио одредбе не може рећи да се 
поставља питање “квалитета закона”, нити апелант поставља та-
кво питање. Напротив, и сам апелант истиче да је ЗОПИО довољ-
но јасно и детаљно регулисао питање поврата и да је прописао и 
обавезу плаћања затезне камате, али да УИО и Суд БиХ тај закон 
примјењују произвољно.

41. Уставни суд сматра да се, у суштини, у конкретном случају 
ради о произвољном мијешању у право на имовину због примје-
не рока за поврат од шест мјесеци из члана 14 став 2 ЗОПИО-а 
у ситуацији када је прописом о одређеном индиректном порезу, 
у конкретном случају Законом о ПДВ-у, прописан другачији рок 
и за поврат и за затезну камату. Стога, у таквом случају, како је 
већ речено, није примјенљив рок од шест мјесеци од када је УИО 
“сазнао да треба извршити поврат”. Уставни суд закључује да ако 
УИО или суд у таквом случају примијене рок од шест мјесеци из 
друге реченице ради се о незаконитом (произвољном) мијешању у 
право на имовину.

42. Имајући у виду све наведено, Уставни суд сматра про-
извољним начин на који су примијењени релевантни прописи, због 
чега се не може закључити да је мијешање у апелантово право на 
имовину било “законито” на начин на који то захтијева члан 1 Про-
токола број 1 уз Европску конвенцију.

43. С обзиром на наведени закључак, Уставни суд закључује да 
је у конкретном случају прекршено апелантово право на имовину 
из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола 
број 1 уз Европску конвенцију.

44. Такође, с обзиром на закључак у односу на право на имови-
ну, Уставни суд сматра да нема потребе посебно разматрати наводе 
о кршењу права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и 
Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције.

VIII - Закључак
45. Уставни суд закључује да је прекршено апелантово право 

на имовину из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 
Протокола број 1 уз Европску конвенцију када су органи управе 
и судови одбили апелантов захтјев за исплату затезне камате за 
неблаговремено извршене поврате ПДВ-а примјењујући про-
извољно релевантне прописе, због чега се не може закључити да је 
мијешање у апелантово право на имовину било “законито” у сми-
слу члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију.

46. На основу члана 59 ст. (1) и (2) Правила Уставног суда, 
Уставни суд је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

47. Према члану VI/5 Устава Босне и Херцеговине, одлуке 
Уставног суда су коначне и обавезујуће.

 Предсједник
 Уставног суда БиХ,
 Златко М. Кнежевић, с.р.
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