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Уставни суд Босне и Херцеговине, на основу члана 77 став (1) тачка и) Правила Уставног 
суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине“ 
број 94/14), а у вези са чланом 13 став (2) Закона о равноправности полова у Босни и 
Херцеговини – пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 32/10), 
на сједници одржаној 8. septembra 2021. године донио је 
 
 

ОДЛУКУ 
О ПОЛИТИЦИ НУЛТЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ ПРЕМА ДЈЕЛИМА СЕКСУАЛНОГ 

УЗНЕМИРАВАЊА И УЗНЕМИРАВАЊА НА ОСНОВУ ПОЛА 
У УСТАВНОМ СУДУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 
 

Члан 1 
 
Уставни суд Босне и Херцеговине је опредијељен да обезбиједи радну средину без 
сексуалног узнемиравања и узнемиравања на основу пола за сва лица. 
 

Члан 2 
 
Нико нема право да сексуално узнемирава или узнемирава на основу пола било које лице 
на радном мјесту и у вези са радом. 
 
Наведено се посебно односи на: 

а) право на радну средину без сексуалног узнемиравања и узнемиравања на основу 
пола; 

б) обавезу реаговања када су друга лица жртве сексуалног узнемиравања и 
узнемиравања на основу пола; 

ц) обавезу пријављивања сексуалног узнемиравања и узнемиравања на основу пола; 
д) право на повјерљивост података дисциплинског поступка. 

 
Члан 3 

 
Сексуално узнемиравање или узнемиравање на основу пола су забрањени законима Босне 
и Херцеговине. 
 
Овим прописима је утврђено да сексуално узнемиравање и узнемиравање на основу пола 
постоји када се ради о понашању које је: 

а) нежељено; 
б) вербално, невербално или непримјерено физичко понашање; 
ц) сексуалне природе или на основу пола; 
д) застрашујуће, непријатељско, деградирајуће, понижавајуће или увредљиво или 

којим се постиже такав учинак. 
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Члан 4 
 
Уставни суд Босне и Херцеговине ће предузети све мјере утврђене позитивним прописима 
како би се испитале све околности везане за сексуално узнемиравање и узнемиравање на 
основу пола на раду и у радним односима, те ће обезбиједити да лице које пријави ова дјела 
неће трпјети посљедице због те чињенице. 
 

Члан 5 
 

Сваки запослени Уставног суда Босне и Херцеговине има право да поднесе иницијативу за 
покретање дисциплинског поступка уколико сматра да је сексуално узнемираван и/или 
узнемираван на основу пола. 
 

Члан 6 
 
Предсједник Уставног суда Босне и Херцеговине ће посебним рјешењем именовати 
савјетника/савјетницу за превенцију сексуалног узнемиравања и узнемиравања на основу 
пола. 
 
Именовани савјетник/савјетница ће запосленим пружити подршку и неопходне 
информације о релевантним законским и подзаконским актима у смислу остваривања 
заштите од сексуалног узнемиравања и узнемиравања на основу пола. 
 

Члан 7 
 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења и објавиће се на интернет 
страници Уставног суда Босне и Херцеговине www.ustavnisud.ba. 
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