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На основу члана 80. став 1. тачка 5. Устава Републике Српске и члана 20. Закона о 

помиловању (,,Службени гласник Републике Српске“ број: 34/06), достављам: 

 

 

ИНФОРМАЦИЈУ 

О ОДЛУКАМА О ПОМИЛОВАЊУ У 2013. ГОДИНИ 

 

 

Уставом Републике Српске, Законом о помиловању (,,Службени гласник Републике 

Српске“ број: 34/06) и Кривичним законом Републике Српске (,,Службени гласник 

Републике Српске“ број: 49/03, 108/04, 37/06, 70/06 и 73/10) регулисано је да Предсједник 

Републике може осуђеним лицима дати помиловања за кривичноправне санкције које је 

изрекао суд у Републици Српској и за правне посљедице осуде. 

 

Законом о помиловању прописана су кривична дјела за која се помиловање не 

може дати, облици помиловања и поступак у вези са помиловањем за кривична дјела из 

надлежности судова Републике Српске. 

 

Ради ефикасног поступања по молбама осуђених лица у поступку помиловања, 

министар правде у Влади Републике Српске именовао је Комисију за помиловања. 

 

Чланови Комисије рјешењем су именовани на период од четири године, с 

могућношћу поновног именовања, а задатак Комисије је да утврди приједлог одлуке о 

помиловању на основу извјештаја Ресора за функционисање казнених и васпитно  

поправних установа Министарства правде Републике Српске. 

 

Министарство правде Републике Српске доставља Предсједнику Републике молбу 

заједно с извјештајем о молби, те образложеним приједлогом Министарства правде за 

одлуку о помиловању. 

 

У складу са Уставним овлашћењима, а након прописане процедуре Законом о 

помиловањима – све евиденције и подаци у вези давања помиловања од стране 

предсједника Републике воде се у службеној евиденцији. 

 



Одредбом члана 20. Закона о помиловању прописано је да једном годишње 

Предсједник Републике обавјештава Народну скупштину Републике Српске о одлукама о 

помиловању донесеним током претходне календарске године. Обавјештење - информација 

се доставља најкасније до 31. марта за претходну календарску годину и садржи број датих 

помиловања, законске називе кривичних дјела за која су помиловања дата, облик датих 

помиловања уз обавезан навод да ли су мишљење суда који је водио првостепени 

кривични поступак и приједлог Министарства били позитивни или негативни за свако 

појединачно помиловање.  

 

У 2013. години Предсједнику Републике достављено је 58 Извјештаја о молбама за 

помиловање осуђених лица са сљедећом структуром кривичних дјела: угрожавање јавног 

саобраћаја (10), разбојништво (10), убиство (8), неовлаштена производња и промет 

опојних дрога (7), тешка тјелесна повреда (3), злоупотреба службеног положаја и 

овлашћења (2),  тешка крађа (2), убиство у покушају (1), тешко убиство (1), тешко убиство 

у покушају (1), превара (1), организовани криминал (1), силовање (1), изазивање опште 

опасности (1), полно насиље над дјететом (1), недозвољена производња и промет оружја и 

експлозивних материја (1), утаја пореза и доприноса (1), обмана при добијању кредита (1), 

помоћ извршиоцу послије извршеног кривичног дјела (1), избјегавање давања издржавања 

(1), насилничко понашање (1), шумска крађа (1) и зеленаштво (1). 

 

          Предсједник Републике у току 2013. године није помиловао ни једно осуђено лице. 

 

   У циљу потпуног увида у поступак и одлучивање о извјештајима о молбама за 

помиловање даје се број осуђених лица (58) која нису помилована у току календарске 

2013. године, са позитивним или негативним мишљењима суда који је водио првостепени 

кривични поступак и Комисије за помиловање Министарства правде: 

   

1) За три осуђена лица, суд који је водио првостепени кривични поступак и 

Комисија за помиловање Министарства правде дали су позитивна мишљења о 

молбама за помиловање; 

  

2) За десет осуђених лица, суд који је водио првостепени кривични поступак дао 

је позитивно мишљење, а приједлог Комисије за помиловање Министарства 

правде је био негативан; 

 

3) За 45 осуђених лица, суд који је водио првостепени кривични поступак и 

Комисија за помиловање Министарства правде дали су негативна мишљења о 

молбама за помиловање.  

 

 

Бања Лука, 21. март 2014. године                                            ПРЕДСЈЕДНИК  

 

                                     Милорад Додик 


