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НАПОМЕНЕ 

 

 

 Билтен Уставног суда Републике Српске је службено гласило које се редовно 

публикује од 1999. године са циљем да се стручној, али и осталој јавности, презентује и 

учини ближим рад и уставносудска пракса овога Суда.  

 

 Садржину Билтена број 19 опредијелио је рад и одлуке Уставног суда Републике 

Српске и Вијећа за заштиту виталног интереса при Уставном суду које су донесене у 

периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године. Овај Билтен, као и сви претходни, 

дакле, не представља пуку компилацију свих одлука које је Уставни суд Републике 

Српске донио у наведеном периоду. Он садржи само оне које, због своје специфичности, 

указују на ставове и принципе којима се руководи Суд у своме одлучивању.  

 

 Анализирајући садржај овога Билтена, евидентно је да се највећи број предмета 

које је Уставни суд имао у раду односио на оцјењивање уставности и законитости 

општих аката који се односе на готово све области друштвеног живота у Републици 

Српској, а посебно из пензијског и инвалидског осигурања, борачко-инвалидске 

заштите, радних односа, образовања, урбанистичког планирања и уређења простора, 

имовинско-правних односа, комуналних услуга итд. 

 

 Одређену активност у претходној години имало је и Вијеће за заштиту виталног 

интереса при Уставном суду Републике Српске, које је, у складу са својим уставним 

надлежностима, одлучивало о захтјевима овлашћених подносилаца о заштити виталног 

националног интереса конститутивних народа у Републици Српској који су дефинисани 

Амандманом LXXVII на Устав Републике Српске.  

 

 Публиковањем одговарајућих одлука донесених у току 2014. године, Уставни 

суд, поред извршавања обавезе да свој рад учини доступним јавности, на овај начин 

жели да укаже и на основне проблеме нормативног регулисања друштвених односа са 

аспекта заштите уставности и законитости, али и да допринесе успјешној изградњи и 

унапређивању правног поретка, јачању владавине права, као и да потврди исправност 

утврђених рјешења и принципа у општим актима правног поретка Републике Српске.  

 

 

 

У Бањој Луци, мај 2015. године 
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Рјешење 

Број: У-69/12 oд 29. јануара 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 11/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 37. став 1. тачка а), члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном 

суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на 

сједници одржаној 29. јануара 2013. године, д о н и о  је 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности и законитости Статута политичке организације Савеза независних 

социјалдемократа број: 01-362-2/11.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

     

      

Драган С. Јовић из Бањалуке дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности и законитости Статута 

политичке организације Савеза независних социјалдемократа (у даљем тексту: СНСД), 

број: 01-362-2/11 од 8. октобра 2011. године, који је донио Сабор ове политичке 

организације. Давалац иницијативе сматра да Статут, у цјелини, није у сагласности са 

члановима 10, 80. став 1. тачка 1. и чланом 88. став 1. Устава Републике Српске, 

Амандманима LXVII и XXXIII на Устав те чланом 1. Протокола бр. 12 уз Европску 

конвенцију о заштити људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција), 

јер, како се наводи, не садржи норму која би забрањивала да предсједник странке може 

истовремено обављати и функцију предсједника Републике. У образложењу се указује 

на неспојивост функције предсједника Републике, који има уставну обавезу да 

представља Републику, одражава њено јединство и који одговара грађанима Републике 

Српске, са функцијом предсједника СНСД-а као политичког и извршног органа СНСД-а, 

који представља и заступа странку, предлаже и спроводи њену политику, те одговара 

Сабору и Главном одбору СНСД-а. На тражење Суда да иницијативу уреди, давалац се, 

мада формално прецизирајући члан 40. Статута као несагласан Уставу, изјаснио у 

прилог првобитно изнесеној аргументацији. Давалац иницијативе сматра да због разлика 

у правима и обавезама предсједник Републике, који је истовремено и предсједник 

странке (у овом случају СНСД-а), не може одражавати јединство Републике нити 

представљати све грађане Републике Српске, што води појави изражених друштвених 

антагонизама. Статут СНСД-а омогућава да предсједник Републике заступа интересе и 

политичка увјерења чланства СНСД-а, чиме се исто доводи у привилегован положај у 

односу на друге грађане. Непостојање предметног нормирања довело је до 

неравноправног положаја грађана Федерације Босне и Херцеговине у односу на грађане 

Републике Српске, а проузрокована је и међусобна неравноправност ентитета, јер 

предсједници политичких странака у ФБиХ, у већини случајева, нису били, нити су 

тренутно, предсједници овог ентитета. Поред наведеног, предложено је да Суд у овој 

уставноправној ствари затражи мишљење Венецијанске комисије, те одржи јавну 

расправу. Такође, наглашава се обавеза Суда да прати појаве које су од значаја за 
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остваривање уставности и законитости, те се на основу свега изложеног предлаже 

утврђивање неусаглашености Статута СНСД-а са Уставом Републике Српске. 

 

СНСД није доставио одговор на наводе из иницијативе. 

 

Статут СНСД-а број:01-362-2/11 донио је Сабор СНСД-а, 8. октобра 2011. године. 

Члан 40. Статута прописује права и обавезе предсједника СНСД-а, као политичког и 

извршног органа ове политичке странке, те одређује да предсједника, у одсуству, мијења 

један од потпредсједника кога предсједник одреди. 

Амандманом LXVII, којим је замијењен Амандман XLIV, а који је замијенио члан 

1. Устава, прописано је, између осталог, да је Република Српска један од два 

равноправна ентитета у Босни и Херцеговини, док је чланом 10. Устава утврђено да су 

грађани Републике равноправни у слободама, правима и дужностима, једнаки пред 

законом и уживају исту правну заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну 

припадност, вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, 

политичко и друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство. Чланом 80. 

став 1. тачка 1. Устава Републике Српске и Амандманом XXXIII на Устав, којим је 

замијењен став 3. члана 69. Устава, прописано је да предсједник Републике представља 

Републику и изражава њено државно јединство, а чланом 88. став 1. Устава, прописано 

је да предсједник Републике одговара грађанима, који га могу опозвати истим 

поступком по коме су га и изабрали.  

Суд је имао у виду да је, прописујући општу забрану дискриминације, члан 1. 

став 1. Протокола бр. 12 уз Конвенцију нормирао да се уживање сваког права које закон 

предвиђа мора обезбиједити без дискриминације по било ком основу, као што је пол, 

раса, боја коже, језик, вјероисповијест, политичко или друго мишљење, национално или 

социјално поријекло, повезаност с неком националном мањином, имовина, рођење или 

други статус, као и да јавне власти не смију ни према коме вршити дискриминацију по 

основима као што су они поменути у ставу 1. 

Суд је, такође, узео у обзир да је Законом о политичким организацијама 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 15/96 и 17/02) прописано да се политичка 

организација оснива на скупштини оснивача на којој се доноси одлука о оснивању и 

статут (члан 13. став 1), те да се статутом, нарочито, утврђују циљеви политичке 

организације и начин њиховог остваривања; назив и сједиште; унутрашња организација, 

услови и начин за учлањивање и престанак чланства, као и права, обавезе и 

одговорности чланова политичке организације; органи политичке организације и њихова 

права, обавезе и одговорности; заступање и представљање политичке организације; 

начин стицања, коришћења и располагања средствима политичке организације; начин 

обавјештавања јавности о раду и стицању средстава политичке организације; начин 

одлучивања о удруживању у савезе и друге облике удружања политичких организација; 

начин доношења статута; начин доношења одлуке о престанку рада политичке 

организације; начин располагања имовином у случају престанака рада политичке 

организације (члан 14. став 2. тачке 1–12). 

Имајући у виду наведено Суд је оцијенио да у правном систему Републике 

Српске не постоји пропис који прописује обавезу статутарног нормирања неспојивости 

функције предсједника странке и функције предсједника Републике Српске. Могућност 

таквог нормирања је, дакле, ствар цјелисходне процјене доносиоца оспореног акта. 

 

Суд је утврдио да, с обзиром на то да се не ради о легислативном пропусту, није у 

његовој надлежности да оцјењује уставност и законитост општег акта, у овом случају 

статута, са становишта да ли је његов доносилац пропустио да њиме нешто уреди.  

Непостојећа одредба нема примјену на правне и друге односе те као таква, сходно 

надлежностима из члана 115. Устава, не може бити ни уклоњена из правног система на 
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основу одлуке Суда. Одсуство нормирања, које није резултат пропуштања доносиоца 

акта да поступи у складу са хијерархиски вишом нормом, као што је примјер у 

конкретном случају, не може бити предмет уставносудске контроле, па тако ни оцјене 

усаглашености са Амандманом LXVII, којим је замијењен Амандман XLIV, а који је 

замијенио члан 1. Устава, Амандманом XXXIII на Устав, којим је замијењен став 3. 

члана 69. Устава, те члановима 10, 80. став 1. тачка 1. и чланом 88. став 1. Устава, као ни 

усаглашености са чланом 1. Протокола бр. 12 уз Конвенцију.  

  

На основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(«Службени гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 92/12) одлучено је да се 

иницијатива не прихвати. 

 

Цијенећи да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено те да 

прикупљене информације пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 

40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 104/11 и 92/12), у овом предмету одлучио без доношења рјешења о 

покретању поступка. 

 

Имајући у виду наведено Суд је одлучио као у изреци овог рјешења.    

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић, академик проф. др Снежана Савић. 

  

 

 

Број: У-69/12                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

29. јануар 2013. године                                                                    УСТАВНОГ СУДА             

         

                                                                                                               Џерард Селман                         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Одсуство нормирања одређене друштвене ситуације у виду тзв. „правне 

празнине“, а која није резултат пропуштања доносиоца акта да поступи у складу са 

обавезом из хијерархијски више норме, не може бити предмет уставносудске 

контроле. 
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Одлука 

Број: У-72/12 од 29. јануара 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 11/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 40. став 5, члана 57. тачка а),  члана 60. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тач. б)  и 

г) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 29. јануара 2014. године,  д о н и о   ј е 

 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да чланови 6. и 11. став 3, те чланови 13, 14. ст. 2. и 5. и члан 20. 

алинеја 7. Одлуке о вреловодној и топловодној мрежи и испоруци топлотне енергије 

(„Службени гласник Општине Приједор“ бр. 5/07 – пречишћени текст, 9/10 и 5/13) 

нису у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број 124/11) и Законом о 

одржавању зграда („Службени гласник Републике Српске“ број 101/11).  

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности и законитости члана 14. ст. 1, 3. и 4. Одлуке из става 1. изреке.  

 

Обуставља се поступак за оцјењивање уставности и законитости члана 6а 

став 1. Одлуке о вреловодној и топловодној мрежи и испоруци топлотне енергије 

(„Службени гласник Општине Приједор“ бр. 5/07 – пречишћени текст и 9/10) 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Мишо Јовичић из Приједора дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу 

за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о вреловодној и 

топловодној мрежи и испоруци топлотне енергије („Службени гласник Општине 

Приједор“ бр. 5/07 – пречишћени текст и  9/10), коју је донијела Скупштина Општине 

Приједор. У иницијативи се наводи да је одредбама чл. 6. и 13. оспорене одлуке 

повријеђен прицип равноправности грађана  из члана 10. Устава Републике Српске. 

Цитирајући оспорени члан 6. Одлуке, давалац иницијативе образлаже на који начин се 

оспореним прописивањем грађани који у власништву имају већи број станова, као и 

власници пословних просторија одређене површине, доводе у неравноправан положај у 

односу на остале грађане. С тим у вези давалац иницијативе износи и мишљење да  

пружање услуге гријања испоруком топлотне енерије из система даљинског гријања за 

кориснике који се налазе у стамбеним и другим објектима треба да буде само једна од 

могућности загријавања просторија, тако да се наметањем обавезног коришћења ове 

услуге, као и немогућности да се једном закључени уговор о коришћењу откаже, 

одузимају и ограничавају права и слободе грађана који су утврђени чланом 48. став 1. 

Устава.  Ограничавањем одређених корисника у избору начина гријања и присиле да се 

једном изабрани начин гријања не може мијењати, на начин како је то прописаном 

оспореним одредбама Одлуке, нарушава се, по мишљењу даваоца иницијативе, и 

уставни принцип равноправности свих облика својине и слободног привређивања 

утврђен чланом 50. Устава, а уједно ствара монополски положај даваоца услуге који је 

забрањен чланом 52. став 2. Устава. Са наведеним је, како наводи давалац иницијативе, 

повезана и одредба члана 6а став 1. Одлуке, којом је прописано да Топлана, у правилу, 

не може искључити корисника топлотне енергије са система даљинског гријања, при 

чему детаљно образлаже разлоге несагласности ове одредбе са чланом 19. став 1. тачка 
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г) Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број 

124/11). Оспоравајући члан 11. став 3.  и члан 20. алинеја 7. Одлуке, давалац иницијативе 

износи мишљење да ове одредбе нису у сагласности са чланом 3. тачка г) наведеног 

закона, којим је, поред осталог, прописано да је подстаница дио система даваоца услуге. 

У допуни иницијативе од 8. маја 2013. године давалац иницијативе наводи да је, након 

подношења иницијативе, ступио на снагу нови Закон о комуналној полицији 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 28/13), као и да је Скупштина општине 

Приједор донијела Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о вреловодној и топловодној 

мрежи и испоруци топлотне енергије („Службени гласник Општине Приједор“ број 

5/13). Из тих разлога давалац иницијативе је проширио захтјев и на члан 3. Одлуке о 

измјенама и допунама Одлуке о вреловодној и топловодној  мрежи и испоруци топлотне 

енергије наводећи да оспорено прописивање није у сагласности са чланом 9. Закона о 

комуналној полицији, којим су прописане надлежности полиције, будући да се 

оспореном одредбом Одлуке, комуналној полицији дају овлашћења која нису у њеној 

надлежности, а која су, с обзиром на то да се ради о уговорном односу корисника и 

даваоца услуге регуслисана другим законима. Такође, у допуни иницијативе наводи да 

члан 11. став 3. Одлуке није у сагласности ни са Законом о одржавању стамбених зграда 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 101/11) и то чланом 3. тачка ж), те 

одредбама овог закона којима је прописано одржавање посебних и заједничких дијелова 

зграде.  С обзиром на изложено предлаже да Суд утврди да оспорене одредбе Одлуке 

нису у сагласности са Уставом и законом. 

 

Скупштина Града Приједор је у одговору на иницијативу навела да су неосновани 

наводи даваоца иницијативе, те цитирала одредбе члана 102. став 1. тачка 2. Устава, 

затим одредбе  члана 2. став 1. тачка в), члана 3. тач. с), ш) и т) и члана 7. став 1. Закона 

о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број 124/11), као и 

члан 12. став 1. тачка б) ал. 1. и 2. те члан 14. став 1. алинеја 7. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05), којима 

је, како се наводи, Скупштина Града Приједор овлашћена да својим актом детаљније 

пропише опште и техничке услове, те начин испоруке топлотне енерије у Граду 

Приједору. У одговору се даље наводи да је нормирањем као у оспореној одредби члана 

6. Одлуке доносилац акта поступио у оквиру својих самосталних надлежности у области 

производње и испоруке топлотне енергије прописаних Законом о локалној самоуправи, 

наглашавајући да је оспорено прописивање у сагласности и са Законом о комуналној 

дјелатности, као и да њиме није повријеђен члан 10. Устава. Поред тога, у одговору су 

оспорени и наводи даваоца иницијативе да је  чланом 13. Одлуке повријеђен члан 48. 

Устава, наглашавајући да се кориснику стана који је прихватио стан са изграђеним 

топлотним уређајима не може оставити на вољу да бира да ли ће користити услугу 

испоруке топлотне енергије из система даљинског гријања. Овакав став доносилац акта  

образлаже тиме што су корисници стамбених и других просторија у зградама у којима су 

изграђени одговарајући технички уређаји, закључењем купопродајног уговора 

прихватили и опште услове из уговора о приступању, који је закључио инвеститор или 

носилац права располагања када је уговарао градњу или преузимао зграду односно стан 

с таквим уређајима. У одговору се, такође, оспоравају наводи из иницијативе да  

оспорени члан 13. Одлуке није у сагласности  са Законом о комуналним дјелатностима и 

у вези с тим указују на Одлуку овог суда број: У-42/08 од 19. фебруара 2010. године.  

 

Одлуку о вреловодној и топловодној мрежи и испоруци топлотне енергије 

(„Службени гласник Општине Приједор“ бр. 6/06 и 9/06) донијела је Скупштина 

Општине Приједор на основу чланова 3. и 4. Закона о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 51/95, 11/95 и 51/02), те чланова 4. и 12. 

тачка 4. Закона о одржавању стамбених зграда („Службени гласник Републике Српске“ 
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бр. 16/02 и 65/03) и члана 18. Статута Општине Приједор („Службени гласник Општине 

Приједор“ број 5/05).  

 

Пречишћени текст Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о вреловодној и 

топловодној мрежи и испоруци топлотне енергије („Службени гласник Општине 

Приједор“ број 5/07) утврдила је Комисија за прописе Општине Приједор на основу 

члана 5. Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о вреловодној и топловодној мрежи и 

испоруци топлотне енергије (“Службени гласник Општине Приједор“ број 9/06) и  члана 

50. став 1. алинеја 6. Пословника Скупштине Општине Приједор („Службени гласник 

Општине Приједор“ бр. 8/05 и 3/06). 

 

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о вреловодној и топловодној мрежи и 

испоруци топлотне енергије („Службени гласник Општине Приједор“ број 9/10) 

донесена је на основу чланова 3. и 4. Закона о комуналним дјелатностима („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 51/95, 11/95 и 51/02), члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 

18. Статута општине Приједор.  

 

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о вреловодној и топловодној мрежи и 

испоруци топлотне енергије („Службени гласник Града Приједора“ број 5/13) донесена 

је на основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 18. Статута Града Приједора („Службени 

гласник Града Приједора“ број 2/13).  

 

Оспореним чланом 6. Одлуке о вреловодној и топловодној мрежи и испоруци 

топлотне енергије („Службени гласник Општине Приједор“ бр. 5/07 – прећишћени текст 

и 9/10) прописано је да се ради обезбјеђења јединственог система загријавања сви стални 

објекти у приватном и државном власништву са преко 4 стана или 100 м2 корисног 

пословно-стамбеног простора, ако постоји економска оправданост с обзиром на 

трошкове изградње вреловода или топловода, морају прикључити са инсталацијама 

централног гријања на систем даљинског гријања Топлане. Чланом 6а став 1. ове одлуке 

прописано је да Топлана у правилу не може искључити корисника топлотне енергије са 

система даљинског гријања. Према члану 11. Одлуке јединствену вреловодну и 

топловодну мрежу до прикључка у топлотној станици одржава и користи у смислу 

одредаба ове одлуке Топлана (став 1), да трошкове одржавања кућних инсталација у 

стамбеним и другим зградама и објектима сносе етажни власници, односно власници 

објеката (став 2),  с тим да Топлана врши текуће одржавање топловодних инсталација 

као заједниичких дијелова зграде у зградама колективног становања, а корисник се 

обавезује на плаћање мјесечне накнаде на име овог одржавања по тарифи која се доноси 

на начин и по поступку прописаном за одређивање цијена комуналних услуга, која ће се 

фактурисати уз редовни мјесечни рачун за испоручену топлотну енергију (став 3), као и 

да трошкови одржавања, када етажни власници или власници објеката своје топлотне 

станице предају Топлани, падају на терет Топлане, која је, у случају предаје топлотне 

станице од стране етажних власника, обавезна да то прихвати (ст. 4. и 5). Чланом 13. 

Одлуке прописано је да корисници просторија у стамбеним и другим објектима који се 

загријавају топлотном енергијом из система даљинског гријања не могу мијењати начин 

загријавања просторија. Оспореним чланом 14. Одлуке забрањено је самовољно 

прикључивање и укључивање на систем даљинског гријања (став 1), а ако се такав 

прикључак и укључење изведе, Топлана ће такав прикључак и  укључење искључити на 

терет извршиоца и пријавити га надлежном општинском органу–комуналној полицији за 

вршење надзора над примјеном ове одлуке која ће против истог предузети законом и 

овом одлуком прописане мјере (став 2), те ће се на овакав начин поступити и против 



18 

 

корисника који без одобрења надлежног општинског органа или Топлане на свом 

објекту односно земљишту изведе нове интерне водове или их реконструише и без 

одобрења прикључи. Чланом 20. алинеја 7. ове одлуке обавезана је Топлана да прихвати 

топлотну станицу коју јој предају етажни власници.  

 

Одредбом члана 1. Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о вреловодној и 

топловодној мрежи и испоруци топлотне енергије („Службени гласник Града 

Приједора“ број 5/13) измијењен је став 1. члана 6а Одлуке о вреловодној и топловодној 

мрежи и испоруци топлотне енергије („Службени гласник општине Приједор“ бр. 5/07 – 

пречишћени текст и 9/10) те прописано да Топлана не може ускратити кориснику 

испоруку топлотне енергије. Чланом 2. наведене одлуке  допуњен је члан 13. Одлуке 

тако што се иза ријечи „стамбеним“ ставља зарез и додаје ријеч „пословним“, затим се 

иза ријечи „објектима“ додају ријечи „колективног становања и пословања“, а  ријеч 

„просторија“ на крају текста се  брише и  додају се ријечи „у тим објектима“. Чланом 3. 

ове одлуке измијењен је став 1. члана 14. Одлуке тако да је забрањено самовољно 

прикључење и укључење кућних инсталација на систем даљинског гријања Топлане, као 

и самовољно искључење кућних инсталација са система даљинског гријања Топлане, 

затим је измијењен став 2. истог члана те  прописано да ће: ако такво самовољно 

прикључење, укључење или искључење изведе корисник просторија из члана 13. ове 

одлуке, односно треће лице на захтјев корисника, Топлана такве случајеве пријавити 

органу надлежном за надзор над примјеном ове одлуке – комуналној полицији која ће 

против корисника односно извођача радова предузети законом и овом одлуком 

прописане мјере. Поред наведеног, одредбама овог члана се, у члану 14. основне одлуке, 

иза става 3. додају ст. 4. и 5, према којима ће Топлана корисника који самовољно изврши 

прикључење и укључење на систем даљинског гријања искључити на терет извршиоца, 

уз надокнаду утрошене топлотне енергије од времена самосталног укључења (став 4), 

као и да је корисник који самовољно искључи кућне инсталације са система даљинског 

гријања обавезан да, на захтјев Топлане или комуналне полиције, изврши поновно 

укључење на систем, у супротном ће се против истог предузети мјере прописане 

законом и овом одлуком (став 5).  

 

У поступку оцјене оспорених одредби Одлуке о вреловодној и топловодној 

мрежи и испоруци топлотне енергије („Службени гласник Општине Приједор“ бр. 5/07 – 

пречишћени текст, 9/10 и 5/13) Суд је имао у виду  одредбу члана 102. став 1. тачка 2. 

Устава Републике Српске, којом је утврђено да општина преко својих органа, у складу 

са законом, уређује и обезбјеђује обављање комуналне дјелатности. 

 

Поред наведене одредбе Устава, Суд је у поступку оцјењивања оспорених 

одредби Одлуке имао у виду Закон о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05), којим је прописано да самосталне 

надлежности општине обухватају, поред осталих, уређење и обезбјеђење обављања 

комуналних дјелатности, у оквиру којих је прописана производња и испорука топлотне 

енергије, те оснивање предузећа, установа и других организација ради пружања услуга 

из њихове надлежности, уређење њихове организације и управљање (члан 12.  тачка б) 

ал. 2. и 3), као и да скупштина општине доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово 

аутентично тумачење (члан 30. став 1. алинеја 2).   

 

За оцјењивање оспорених одредби предметне одлуке релевантан је, по оцјени 

Суда, и Закон о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

51/95, 11/95 и 51/02), који је био на снази у вријеме доношења Одлуке о вреловодној и 

топловодној мрежи и испоруци топлотне енергије („Службени гласник Општине 

Приједор“ бр. 6/06, 9/06 и 9/10), као и сада важећи Закон о комуналним дјелатностима 
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(„Службени гласник Републике Српске“ број 124/11), којим је предметна материја у 

суштини на исти начин уређена као и у раније важећем закону. 

 

Наиме, одредбама чл. 1. и чл. 2. став 1. тачка 3. ранијег закона, те чл. 1, чл. 2. став 

1. тачка в) и чл. 3. тачка г) важећег закона прописано је да се као комунална дјелатност 

од посебног јавног интереса, у смислу овог закона, сматра производња и испорука 

топлоте, која обухвата производњу и испоруку паре и топле воде из даљинског 

централизованог извора или појединачних извора за гријање и друге сврхе, топловодном 

мрежом до подстанице потрошача, укључујући и подстаницу. Истим законима 

прописано је: да општина/град, односно јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: 

општина) обезбјеђује организовано обављање комуналних дјелатности; да својом 

одлуком детаљније прописује услове и начин обављања комуналних дјелатности, 

материјалне, техничке и друге услове за финансирање, развој, изградњу и одржавање 

комуналних објеката, услове за функционисање и техничко-технолошко јединство 

система и уређаја, јединицу обрачуна за сваку врсту комуналне услуге и начин наплате 

комуналних услуга; да за обављање комуналних дјелатности и других дјелатности од 

јавног интереса може основати јавно комунално предузеће или те послове може 

повјерити другим привредним субјектима који су дужни да комуналну дјелатност која 

им је повјерена обављају у складу са овим законом и другим прописима; да комуналне 

објекте и уређаје индивидуалне и заједничке комуналне потрошње даје даваоцу 

комуналне услуге на управљање, коришћење и одржавање (чл. 3. ранијег и чл. 6. и 7. ст. 

1. и 4. важећег закона); да се комуналне дјелатности за чије је обављање услов 

обезбјеђење јединственог техничко-технолошког система повјеравају једном јавном 

предузећу (чл. 5. став 1. ранијег и чл. 9. став 1. важећег закона); да својом одлуком о 

оснивању јавног предузећа детаљније одређује дјелатност коју обавља то предузеће, 

услове под којима се врши производња и промет производа односно обављање услуга, 

права и обавезе оснивача у управљању предузећем, начин образовања цијена производа 

и услуга (чл. 4. ранијег и чл. 8. важећег закона); да је давалац комуналне услуге дужан да 

обезбиједи трајно и несметано  пружање корисницима комуналне услуге под условима, 

на начин и према нормативима који су прописани законом и другим прописима, 

исправност и функционалност комуналних објеката и уређаја, те одређени квалитет 

комуналних услуга (чл. 8. ранијег и чл. 13. важећег закона); да се пружање и коришћење 

комуналних услуга врши на основу уговора закљученог између даваоца комуналне 

услуге и корисника, да корисник комуналне услуге плаћа утврђену цијену за пружену 

комуналну услугу на основу рачуна који испоставља давалац комуналне услуге, а у 

случају спора између уговорних страна надлежан је суд (чл. 11. ранијег и 16. важећег 

закона); да се комунална услуга, (према раније важећем закону – по правилу), не може 

ускратити кориснику, осим ако изврши прикључење на комуналну мрежу без одобрења 

надлежног органа, односно даваоца услуге, ненамјенски користи комуналну услугу и не 

плати искоришћену комуналну услугу два мјесеца узастопно под условом да то техничке 

могућности дозвољавају и да се не угрожавају други корисници комуналних услуга 

(члан 12. раније важећег закона) а према члану 19. сада важећег закона и ако одбије  да 

закључи уговор о коришћењу комуналне услуге и не придржава се мјера штедње у 

вријеме ограничене потрошње због посебних околности из члана 15. овог закона. 

 

Из наведених одредаба Закона о комуналним дјелатностима, по оцјени Суда, 

произлази да јединица локалне самоуправе обезбјеђује организовано обављање 

комуналних дјелатности у које, поред осталог, спада производња и испорука топлотне 

енергије, и у ту сврху својом одлуком, прописује услове и начин обављања ове 

комуналне дјелатности, као и начин обезбјеђивања материјалних, техничких и других 

услова за финансирање, развој, изградњу и одржавање комуналних објеката, који су 

одредбама овог закона дефинисани као грађевински објекти са уређајима, опремом и 
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инсталацијама који служе за обављање комуналних дјелатности, као и сама постројења, 

опрема и инсталације које чине комуналну инфраструктуру или служе за производњу 

комуналног производа и вршење комуналних услуга, грађевинско земљиште на којем су 

изграђени, те добра у општој употреби која служе за ове намјене. Међутим, иако је 

наведеним законским рјешењима скупштина јединице локалне самоуправе обавезана да 

обезбиједи несметано снадбијевање потрошача топлотном енергијом, при чему мора да 

води рачуна о специфичностима даљинског система гријања који, у техничко-

технолошком смислу, представља сложен систем у коме пружање или непружање услуге 

једном кориснику може да утиче и на пружање услуге другим корисницима, Суд је 

оцијенио да је доносилац оспореног акта прописивањем као у оспореним одредбама 

члана 6. и члана 13. Одлуке изашао из законских оквира, јер наведено прописивање нема 

упоришта у релевантим законским одредбама.  

 

Оваква оцјена произлази из наведених одредаба Закона о комуналним 

дјелатностима којима је, прије свега, таксативно одређена садржина одлуке коју доноси 

јединица локалне самоуправе, затим прописано да до заснивања облигационог односа 

између даваоца и корисника комуналне услуге долази закључењем уговора, те да је 

испорука комуналне услуге, у конкретном случају топлотне енергије, законска обавеза 

даваоца комуналне услуге, која се може ускратити кориснику ако, поред осталог, одбије 

да закључи уговор о коришћењу комуналне услуге. Иако наведени закон не одређује 

правну природу уговорног односа између даваоца и корисника комуналне услуге који 

ова лица успостављају на основу општим актом јединце локалне самоуправе прописаних 

права и обавеза, нити у том смислу упућује на сходну примјену других закона када је 

ријеч о уређивању тих односа, доносилац акта је, по оцјени Суда, ако се има у виду да 

коришћење комуналне услуге није законска обавеза корисника, као и релеванте одредбе 

Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 

и „Службени гласник Републике Српске“ бр. 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04), којима се 

утврђује начело аутономије воље уговорних страна, као и њихово право на отказ уговора 

(чл. 10. и 358), на другачији начин уредио питање права и обавеза корисника комуналне 

услуге од начина предвиђеног законом, и на тај начин прекорачио своја овлашћења из 

члана 6. Закона о комуналним дјелатностима.  

 

Суд је имао у виду одредбе члана 3. тачке г) и с), те члана 13. тачка б) Закона о 

комуналним дјелатностима и приликом оцјене оспорених одредби члана 11. став 3. и 

члана 20. алинеја 7. Одлуке. Поред наведених одредаба овог закона, Суд је у конкретном 

случају имао у виду и одредбе Закона о одржавању зграда („Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/11) и то из разлога што су заједнички дијелови стамбене 

зграде, у шта спадају и заједничка топлотна постројења, у режиму управљања која 

прописује Закон о одржавању зграда, чијим одредбама је, између осталог, прописано да 

је управни одбор заједнице овлашћен да одлучује о томе коме ће повјерити послове 

одржавања зграде (члан 37. став 1), на који начин и у којем обиму (члан 38. став 1), с тим 

што трошкове одржавања зграде сносе етажни власници сразмјерно учешћу површина 

својих посебних дијелова зграде према стварно учињеним трошковима, осим ако 

уговором о оснивању заједнице није другачије одређено (члан 34. става 1). Из изложеног 

законског дефинисања садржине дјелатности, појма комуналног објекта и обавеза 

даваоца комуналне услуге у вршењу дјелатности слиједи, по оцјени Суда, да је 

одржавање објеката и инсталација, наведених у члану 3. тачка г) Закона, саставни дио 

дјелатности, дакле обавеза даваоца комуналне услуге. Будући да је наведеним одредбама 

Закона обухваћена и подстаница, Суд је оцијенио да Скупштина Општине/Града није 

имала овлашћење за прописивање као у оспореном члану 20. алинеја 7. Одлуке. 

Полазећи од наведених одредаба Закона о одржавању зграда, Скупштина 

Општине/Града није била овлашћена ни да одлучује о повјеравању заједничких кућних 
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топлотних инсталација Топлани на одржавање и да за то одређује обавезу корисницима 

услуге да плаћају одговарајућу накнаду на начин како је то прописано оспореним 

чланом 11. Одлуке.  

 

Полазећи од наведеног Суд је оцијенио да је Скупштина Града Приједор 

оспореним одредбама чланова 6. и 11. став 3, те чланова 13. и  20. алинеја 7. Одлуке о 

вреловодној и топловодној мрежи и испоруци топлотне енергије („Службени гласник 

Општине Приједор“ бр. 5/07 – пречишћени текст, 9/10 и 5/13) прекорачила уставна и 

законска овлашћења, а чињеница да оспорене одредбе нису у сагласности са законом за 

чије извршење су донесене чини их неуставним и са становишта члана 108. став 2. 

Устава Републике Српске, према којем прописи и други општи акти морају бити у 

сагласности са законом. 

 

У поступку оцјењивања оспорених одредби члана 14. Одлуке о вреловодној и 

топловодној мрежи и испоруци топлотне енергије („Службени гласник Општине 

Приједор“ бр. 5/07, 9/10 и 5/13) у смислу разлога и навода даваоца иницијативе, Суд је, 

поред раније наведнх одредби чланова 6. и 13. став 1. те члана 16. став 1. Закона о 

комуналним дјелатностима, имао у виду и члан 17. став 2. овог закона, којим је 

прописано да је забрањено кориснику да се самовољно прикључи на комуналне објекте 

или да комуналну услугу и производе користи без сагласности даваоца комуналне 

услуге, те члан 19. став 2. којим се уводе изузеци од правила да се комунална услуга не 

може ускратити кориснику тако што је прописано да се комунална услуга, изузетно, 

може ускратити кориснику ако изврши прикључење на комунални објекат без одобрења 

надлежног органа, односно даваоца комуналне услуге. Такође, Суд је имао у виду и 

одредбу члана 33. став 1. наведеног закона  према којој  инспекцијски надзор (контролу) 

над спровођењем овог закона и прописа донесених на основу овог закона врши 

комунална полиција јединице локалне самоуправе, те члана 34. став 1. тачка б) Закона 

којим је прописано да је, у вршењу инспекцијског надзора, поред овлашћења утврђених 

прописима о комуналној полицији, комунални полицајац овлашћен  да контролише 

одржавање и коришћење комуналних објеката за производњу и дистрибуцију топлоте. 

Дакле, наведеним законским одредбама, јединица локалне самуправе је овлашћена да 

својим актом дефинише услове обављања комуналне услуге, затим је давалац комуналне 

услуге обавезан да обезбиједи пружање комуналне услуге, с тим да корисник комуналне 

услуге није обавезан да ту услугу прихвати, будући да се пружање и коришћење тих 

услуга заснива уговором. Међутим, кориснику услуге је забрањено да се самовољно 

прикључи на комуналне објекте, а уколико другачије поступи, ускратиће му се 

комунална услуга, те примијенити прописане санкције. С обзиром на наведено, а 

имајући притоме у виду да је закључени уговор правни посао који се раскида на начин 

прописан Законом о облигационим односима, а које одредбе се једнако односе на 

уговорне стране, дакле, у конкретном случају и на даваоца и на  корисника услуге, као и 

раније поменуте специфичности даљинског система гријања, по оцјени Суда, 

прописивање забране корисницима да самовољно прикључе кућне инсталације на 

систем даљинског гријања или исте самовољно искључе са система даљинског гријања 

(став 1), као и да ће се у случају другачијег поступања  обавијестити комунална полиција 

да у складу са својим овлашћењима у вршењу комуналног надзора, у области 

комуналних дјелатности, предузиме  законом и овом одлуком прописане мјере (став 3. и 

4) – у складу је са овлашћењима јединице локалне самоуправе из члана 6. Закона о 

комуналним дјелатностима којима је одређена садржина и обим овлашћења скупштине 

јединице локалне самоуправе у циљу обезбјеђења организованог обављања комуналне 

услуге производње и испоруке топлотне енергије. Међутим, прописивање као у 

оспореном ставу 5. овог члана Одлуке, да је корисник који самовољно искључи кућне 

исталације са система даљинског гријања обавезан да на захтјев Топлане или комуналне 
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полиције изврши поновно укључење, по оцјени Суда, није у сагласности са наведеним 

одредбама Закона о комуналним дјелатносима, будући да не постоји апсолутна обавеза 

корисника да користи ову  комуналну услугу.  

 

Полазећи од тога да су оспореним ставом 2. члана 14. Одлуке уређена питања која 

су у непосредној правној вези са чланом 13. Одлуке, за који је утврђено да није у 

сагласности са Законом о комуналним дјелатностима, а самим тим ни са Уставом,  Суд 

је из тих  разлога утврдио да и оспорени члан 14. став 2. није у сагласности са Уставом. 

 

У погледу навода даваоца иницијативе да оспорени члан 14. Одлуке, у дијелу 

којим су прописана овлашћења комуналне полиције није у сагласности са чланом 9.  

став 1. тачка б) алинеја 7. Закона о комуналној полицији („Службени гласник Републике 

Српске“ број 28/13), којим је утврђено да полиција врши комунално-инспекцијски 

надзор над примјеном прописа којима се уређује одржавање и коришћење објеката за 

производњу и дистрибуцију топлоте, Суд је оцијенио да су надлежности Комуналне 

полиције у вршењу комуналног надзора у области комуналне дјелатности уређене, прије 

свега, Законом о комуналним дјелатностима, којим је и дато овлашћење јединици 

локалне самоуправе да својим актом обезбиједи организовано обављање комуналних 

дјелатности и који је био на снази у вријеме доношења како основне одлуке, тако и 

њених измјена и допуна, те је из тих разлога оспорене одредбе члана 14. Одлуке, у 

погледу прописаних овлашћења комуналне полиције, оцијенио у односу на Закон о 

комуналним дјелатностима.  

 

Оцјењујући оспорени члан 6а став 1. Одлуке, којим је прописано да Топлана (у 

правилу) не може искључити корисника топлотне енергије са система даљинског 

гријања, Суд је имао у виду одредбу члана 12. став 1. ранијег, односно члана 19. сада 

важећег Закона, према којем се комунална услуга не може ускратити кориснику. С тим у 

вези, основаним би се, по оцјени Суда, могло поставити питање прекорачења овлашћења 

Скупштине Општине/Града Приједора да својом одлуком ово питање уреди на другачији 

начин од законом прописаног. Међутим, доношењем Одлуке о измјенама и допунама 

Одлуке о вреловодној и топловодној мрежи и испоруци топлотне енергије („Службени 

гласник Града Приједора“ број 5/13), оспорени члан 6а став 1. усаглашен је са Законом о 

комуналним дјелатностима. Будући да је на овај начин, у току поступка пред Судом, 

оспорена одредба Одлуке усаглашена са законом, а притом није потребно донијети 

одлуку због тога што нису отклоњене посљедице неуставности односно незаконитости, 

Суд је на основу члана 57. тачка а) Закона о Усавном суду Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) обуставио поступак за 

оцјену уставности и законитости наведене одредбе Одлуке. 

 

Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и 

прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. 

став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 104/11), одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

 

 

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке. 
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Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик  проф. др Снежана Савић. 

 

 

Број: У-72/12                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

29. јануар 2014. године                                                                          УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                                    Џерард Селман     

 

 

 

 

 

 

 
 

Повреда начела законитости постоји у случају када скупштина јединице 

локалне самоуправе подзаконским општим актом регулише одређено питање, иако 

законом на то није овлашћена или то учини на начин који нема своје утемељење у 

његовим релевантним одредбама.  
 Уставни суд ће обуставити уставносудски поступак у случају када се 

оспорена одредба у току његовог трајања усагласи са нормом из које она извире, а 

при том није потребно донијети одлуку због тога што нису отклоњене посљедице 

неуставности односно незаконитости.   
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Одлука 

Број: У-77/12 од 29. јануара 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 11/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 37. став 1. тачка а), члана 40. став 5. и члана 60. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. 

тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике 

Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 29. јануара 2014. године, д о н и о  ј е 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

Утврђује се да члан 2. Закључка број: 01-022-52/11 од 11. априла 2011. године, 

који је донијела Скупштина Општине Лакташи није у сагласности са Уставом 

Републике Срспке. 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности и законитости члана 1. истог закључка. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Бранкица Тојагић из Гламочана дала је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Закључка 

број: 01-022-52/11 од 11. априла 2011. године, који је донијела Скупштина Општине 

Лакташи. Давалац иницијативе сматра да члан 1. оспореног закључка није у сагласности 

са чланом 17. став 4. и чланом 35. Закона о удружењима и фондацијама Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 52/01 и 42/05), а да члан 2, због 

необјављивања Закључка у службеном гласнику, није у складу са чланом 109. Устава 

Републике Српске. Поред тога, у иницијативи је наведено да је чланом 17. Устава 

Републике Српске утврђено право на накнаду штете нанесене незаконитим или 

неправилним радом службеног лица и да је чланом 71. Закона о Уставном суду 

предвиђено да Суд може, ако се утврди да се измјеном појединачног акта не могу 

отклонити посљедице настале усљед примјене општег акта који је на основу одлуке 

Суда престао да важи, одредити да се ове посљедице отклоне враћањем у пређашње 

стање, накнадом штете или на други начин. На основу наведеног предлаже се да Суд 

донесе одлуку да оспорени закључак није у сагласности са Уставом и законом и обавеже 

Општину Лакташи да надокнади штету насталу неисплаћивањем накнаде члановима 

Општинског одбора Црвеног крста Лакташи за одржане сједнице. 

 

Одговор на наводе из иницијативе Уставном суду је доставила Скупштина 

општине Лакташи, у коме је, између осталог, наведено да сматрају неоправданим и 

неадекватним оспорени закључак доводити у везу са чланом 17. став 1. алинеја 4. и 

чланом 35. Закона о удружењима и фондацијама, односно да је Скупштина општине 

Лакташи доносећи оспорени закључак поступала у складу са принципима из Закона о 

локалној самоуправи и Закона о буџетском систему Републике Српске, којима је 

предвиђено да општина има право да се бави свим питањима од локалног интереса која 

нису искључена из њене надлежности, нити додијељена неком другом нивоу власти и да 

врши послове управљања и располагања имовином општине, те право на властита 

финансијска средства којим њени органи слободно располажу у оквиру своје 

надлежности и у складу са законом. Истичу да оспорени закључак није супротан 
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наведеним законима као ни Уставу Републике Српске и да представља реализацију 

законских и уставних одредби. Предлажу да Суд, на основу наведеног, не прихвати 

иницијативу. 

 

Оспорени закључак број: 01-022-52/11 донијела је Скупштина општине Лакташи 

на сједници одржаној 11. априла 2011. године, на основу члана 32. став 1. алинеја 32. 

Статута Општине Лакташи („Службени гласник Општине Лакташи“ бр. 5/05, 9/05 и 

4/08). Закључком је прописано да буџетски корисници који се финансирају из буџета 

Општине Лакташи са 50% и више, укључујући и средства по пројектима гдје се 

појављује Општина као партнер у финансирању, не могу исплаћивати накнаде за рад 

члановима управних, надзорних општинских одбора и других органа и тијела (члан 1) и 

да овај закључак ступа на снагу даном доношења (члан 2). У образложењу Закључка 

наведено је да је Скупштина Општине Лакташи на сједници одржаној 11. априла 2011. 

године разматрала Извјештај о раду буџетских корисника за 2010. годину и након 

проведене расправе донијела закључак као у тексту. 

 

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспореног закључка Суд је 

имао у виду да је одредбом члана 109. Устава утврђено да закони, други прописи и 

општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања, осим ако из 

нарочито оправданих разлога није предвиђено да раније ступе на снагу и да се прије 

ступања на снагу објављују у одговарајућем службеном гласилу. С обзиром на то да је 

према наведеној уставној одредби објављивање прописа услов за његово ступање на 

снагу, Суд је оцијенио да је оспорени закључак, којим је прописано ступање на снагу 

овог акта даном доношења, несагласан са Уставом. Наиме, како је оспореним закључком 

прописано да ступа на снагу даном доношења, а да истовремено нису наведени посебно 

оправдани разлози оваквог ступања на снагу, те да нема доказа да је објављен у неком 

службеном гласилу, Суд је оцијенио да је у конкретном случају дошло до повреде члана 

109. Устава. Поред тога, имајући у виду да поступање по Уставу захтијева да доносилац 

прописа мора званично објавити општи акт и одредити период за упознавање грађана са 

његовим садржајем, по оцјени Суда, оспорени закључак се не може сматрати важећим 

општим правним актом у правном поретку Републике Српске. Ради се, дакле, о 

неуставном правном акту са формалног аспекта, због чега се Суд није упуштао у оцјену 

његове уставности са материјалноправног аспекта, односно оцјену уставности члана 1. 

Закључка број: 01-022-52/11 од 11. априла 2011. године. 

    

У погледу захтјева даваоца иницијативе да Суд, својом одлуком, обавеже 

Општину Лакташи да надокнади штету насталу неисплаћивањем накнаде члановима 

Општинског одбора Црвеног крста Лакташи за одржане сједнице, Суд је оцијенио да 

према члану 71. Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник 

Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), којим је прописано да Суд може одредити да се 

посљедице настале усљед примјене општег акта који је на основу одлуке Суда престао 

да важи и за које се утврди да се измјеном појединачног акта не могу отклонити, у 

конкретном случају не постоје наведене законске претпоставке за тражено поступање 

Суда.  

 

Цијенећи да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и 

прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. 

став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике 

Српске” бр. 104/11 и 92/12), у овом предмету одлучо без доношења рјешења о покретању 

поступка. 

 

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке. 
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 Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.  

 

  

Број: У-77/12                                                      ПРЕДСЈЕДНИК  

29. јануар 2014. године                                                          УСТАВНОГ СУДА  

 

                                                                                                                     Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступање по Уставу захтијева да доносилац мора званично објавити 

општи акт и одредити период за упознавање грађана са његовим садржајем, па се не 

може сматрати да је важећи општи правни акт у правном поретку са формалног 

аспекта онај који не испуњава ове услове, због чега се Суд не упушта у оцјену његове 

уставности са материјалноправног аспекта. 
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Рјешење 

Број: У-2/13 oд 29. јануара 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 11/14 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 37. став 1. тачка г) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници 

одржаној 29. јануара 2014. године, донио је  

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности члана 98. став 5. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица 

погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број 134/11).  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Бране Симић из Прњавора, заступан по пуномоћнику Илији Ђакићу, адвокату из 

Бање Луке, дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу 

за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 98. став 5. Закона о правима 

бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 134/11), која је 

допуњена поднеском од 31. јануара 2013. године. Оспорена законска одредба, којом је 

прописано да се о ревизији и жалби изјављеној против рјешења донесеног у првом 

степену, рјешава истим рјешењем, по мишљењу даваоца иницијативе, није сагласна са 

одредбом члана 16. став 1. Устава Републике Српске, као ни са чланом 3. и 229. Закона о 

општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 13/02, 87/07 и 

50/10). У образложењу ове тврдње, уз приложену документацију, истиче да примјена 

оспорене одредбе у поступању и одлучивању надлежног органа управе може бити и на 

штету странке, те указује на потребу посебног одлучивања по жалби у односу на 

поступак ревизије.        

 

У одговору Народне скупштине Републике Српске наводи се да је иницијатива 

непотпуна и неуредна, те да су изнесени наводи неосновани. Наглашава се да давалац 

иницијативе, у образложењу, не наводи разлоге неуставности оспорене законске 

одредбе, већ истиче наводну неусклађеност исте са начелним одредбама и чланом 229. 

Закона о општем управном поступку. Притом се истиче да, сходно члану 115. Устава, 

није у надлежности Уставног суда да разматра такве наводе, нити да цијени међусобни 

однос наведених закона, јер се ради о актима истог доносиоца и исте правне снаге. С 

обзиром на изнесену аргументацију, предлаже се да Суд дату иницијативу не прихвати.   

 

 

Оспореним чланом 98. став 5. Закона о правима бораца, војних инвалида и 

породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 

(«Службени гласник Републике Српске» бр. 134/11, 9/12 и 40/12) прописано је „Ако је 

против рјешења донесеног у првом степену изјављена жалба, о ревизији и жалби рјешава 

се истим рјешењем“.  
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У поступку пред Судом утврђено је да Одлуком број: У-83/12 од 25. септембра 

2013. године („Службени гласник Републике Српске“ број 86/13) Уставни суд Републике 

Српске није прихватио иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности 

члана 98. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца 

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12). Овом одлуком Суд је оцијенио да је законодавац, 

руководећи се разлозима цјелисходности, одредио обавезну ревизију, те поред 

прописивања различитих могућности поступања министарства, зависно од утврђене 

неправилности или незаконитости, прописао да се у поступку остваривања права по 

овом закону примјењују одредбе Закона о општем управном поступку, ако овим законом 

није другачије одређено (члан 107), чиме није дошло до повреде уставних принципа из 

члана 49. став 2, те чланова 111. и 113. Устава Републике Српске.   

 

С обзиром на наведено Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о 

уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 

92/12), одлучио да не прихвати иницијативу за покретање поступка за оцјењивање 

уставности члана 98. став 5. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица 

погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 134/11), јер је већ одлучивао о истој ствари.   

 

У погледу захтјева даваоца иницијативе за оцјену сагласности оспорене законске 

одредбе са одредбама члана 3. и 229. Закона о општем управном поступку, Суд није 

прихватио иницијативу јер, према члану 115. Устава, није надлежан да оцјењује 

међусобну сагласност појединих закона Републике Српске.  

  

 

 На основу изложеног одлучено је као у диспозитиву овог рјешења. 

 

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић, академик проф. др Снежана Савић.   

 

 

Број: У-2/13                                           ПРЕДСЈЕДНИК  

29. јануар 2014. године                                       УСТАВНОГ СУДА 

 

                                            Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

Уставни суд неће прихватити иницијативу за покретање поступка за оцјену 

уставности и законитости неког општег акта у случају када је већ одлучивао о 

истој ствари. 
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Рјешење 

Број: У-7/13 oд 29. јануара 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 11/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 29. 

јануара 2014. године, донио је  

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности члана 7. став 4. Закона о приватизацији пословних зграда, пословних 

просторија и гаража („Службени гласник Републике Српске“ бр. 98/04, 71/10 и 

30/12). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Загорка Ђуричић и Драган Јеринић из Добоја дали су Уставном суду Републике 

Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативе за покретање поступка за оцјењивање 

уставности члана 7. став 4. Закона о приватизацији пословних зграда, пословних 

просторија и гаража („Службени гласник Републике Српске“ бр. 98/04, 71/10 и 30/12). 

Даваоци иницијативе сматрају да оспорена законска одредба није у сагласности са 

чланом 10. Устава Републике Српске због тога што доводи у повлашћен положај 

привременог корисника гараже која је функционално повезана са станом у његовом 

власништву или је саставни дио објекта у којем је он етажни власник стана, у односу на 

друге привремене кориснике гаража, које се налазе у неком другом објекту. Поред овога, 

даваоци иницијативе предлажу да Суд, до коначне одлуке, обустави примјену Одлуке о 

начину и условима продаје пословних простора и гаража у власништву Општине Добој 

(„Службени гласник Општине Добој“ број 6/10), коју је донијела Скупштина Општине 

Добој.   

 

Суд  је на сједници одржаној 5. марта 2013. године, сагласно члану 9. Пословника 

о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

114/12 и 29/13), одлучио да о иницијативама води јединствен поступак, припајајући 

иницијативу број У-10/13 првоприспјелој иницијативи број У-7/13.   

 

У одговору који је на иницијативу доставила Народна скупштина Републике 

Српске наводи се да је иницијатива непотпуна и неуредна, те да даваоци иницијативе 

погрешно тумаче оспорену законску одредбу, као и члан 10. Устава Републике Српске, 

јер пореде лица која се не налазе у истим или сличним правним ситуацијама, односно 

пореде статус лица која по Закону имају право прече куповине, са лицима која то немају 

пошто не испуњавају законом прописане услове. Сматрају да се оспорени члана 7. став 

4. Закона о приватизацији пословних зграда, пословних просторија и гаража подједнако 

односи на све привремене кориснике гаража функционално повезаних са станом, јер се 

налазе у истим правним ситуацијама, односно имају један положај у остваривању 

будућих права и обавеза. Предлаже се да Суд дату иницијативу не прихвати.  

 

Оспореном одредбом члана 7. став 4. Закона о приватизацији пословних зграда, 

пословних просторија и гаража („Службени гласник Републике Српске“ бр. 98/04, 71/10 



30 

 

и 30/12) прописано је да привремени корисник гараже која је функционално повезана са 

станом у његовом власништву или је саставни дио објекта у којем је он етажни власник 

стана има право прече куповине те гараже, по почетној цијени која не може бити нижа 

од тржишне цијене, утврђене према одредбама овог закона.  

 

Оцјењујући уставност оспореног члана 7. став 4. Закона о приватизацији 

пословних зграда, пословних просторија и гаража, Суд је имао у виду да је Уставом 

Републике Српске утврђено: да су грађани Републике равноправни у слободама, правима 

и дужностима, једнаки пред законом и уживају исту правну заштиту без обзира на расу, 

пол, језик, националну припадност, вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, 

образовање, имовно стање, политичко и друго увјерење, друштвени положај или друго 

лично својство (члан 10); да се својинска права и обавезе над средствима у дрштвеној 

својини и услови под којима се та редства преносе у друге облике својине уређују 

законом, и да се средства у друштвеној и државној својини могу отуђивати, по правилу, 

само по тржишним критеријумима (члан 58); да физичка и правна лица остварују 

својинска права на непокретностима према њиховој природи и намјени у складу са 

законом (члан 60. став 1); те да Република уређује и обезбјеђује, између осталог, 

својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине (тачка 6. Амандмана 

XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава).  

 

Сагласно наведеним уставним одредбама, по оцјени Суда, Законом о 

приватизацији пословних зграда, пословних просторија и гаража („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 98/04, 71/10 и 30/12) уређени су услови и начин претварања 

државне имовине у приватну, односно приватизације пословних зграда, пословних 

просторија и гаража у државној својини, која се врши обавезном јавном продајом (члан 

1). Према  члану 5. овог закона, продају некретнина врши носилац права располагања, 

односно општина или град за некретнине које немају носиоца права располагања или је 

он непознат, док је оспореним чланом 7. прописано да се некретнина продаје у виђеном 

стању (став 1), да се јавна продаја врши прибављањем писмених понуда, а непосредном 

погодбом само онда када је продаја путем прибављања писмених понуда остала 

безуспјешна (став 2), да је продавац дужан да у писаној форми обавијести привременог 

корисника о начину и времену продаје некретнине (став 3), као и да привремени 

корисник гараже која је функционално повезана са станом у његовом власништву или је 

саставни дио објекта у којем је он етажни власник стана има право прече куповине те 

гараже по почетној цијени, која не може бити нижа од тржишне цијене, утврђене према 

одредбама овог закона (став 4), те да Влада Републике Српске уредбом прописује 

поступак и рокове јавне продаје некретнина из овог закона (став 5).  

 

На основу наведеног Суд је утврдио да је оспореном одредбом члана 7. став 4. 

Закона о приватизацији пословних зграда, пословних просторија и гаража установљено 

право прече куповине. Овлашћење законодавца да уређује односе у поступку 

приватизације некретнина у конкретној области, по оцјени Суда, подразумијева и 

овлашћење да уреди услове и начин стицања права прече куповине у поступку 

приватизације гаража у државној својини, те да одреди почетну цијену ове некретнине у 

поступку јавне продаје. Слиједом изложеног Суд је оцијенио да оспореном одредбом 

Закона о приватизацији пословних зграда, пословних просторија и гаража није 

повријеђен принцип једнакости грађана из члана 10. Устава, јер се односи једнако, дакле 

под истим условима, на све грађане који се налазе у истој правној ситуацији прописаној 

овом одредбом, односно на све привремене кориснике гараже која је функционално 

повезана са станом у његовом власништву или је саставни дио објекта у којем је он 

етажни власник стана. Такође, Суд је оцијенио да је уређивање наведених услова ствар 
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законодавне политике и разлога цјелисходности које Уставни суд, сагласно одредби 

члана 115. Устава Републике Српске, није надлежан да оцјењује.    

 

У вези са захтјевом давалаца иницијативе да се, до доношења коначне одлуке, 

обустави примјена Одлуке о начину и условима продаје пословних простора и гаража у 

власништву Општине Добој („Службени гласник Општине Добој“ број 6/10), коју је 

донијела Скупштина Општине Добој, Суд је оцијенио да није надлежан да обуставља 

примјену општих правних аката, сагласно одредбама члана 115. Устава. 

 

Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и 

прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. 

став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 104/11 и 92/12), одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.  

 

 На основу изложеног одлучено је као у диспозитиву овог рјешења. 

 

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић, академик проф. др Снежана Савић.   

 

 

 

Број: У-7/13                                     ПРЕДСЈЕДНИК  

29. јануар 2014. године                                УСТАВНОГ СУДА 

 

                                      Џерард Селман 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Није повријеђен принцип једнакости грађана када је оспореном законском 

одредбом свим привременим корисницима дато право прече куповине гаража које су 

функционално повезане са станом у њиховом власништву или су саставни дио 

објекта у којем су они етажни власници стана, јер се иста одредба односи једнако, 

под истим условима, на све грађане који се налазе у истој правној ситуацији. 
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Рјешење 

Број: У-15/13 oд 29. јануара 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 11/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 37. став 1. тачка а) и 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 29. 

јануара 2014. године,  д о н и о  је 

 

   

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

Одбацује се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости 

Закључка број 01-013-353/11 од 26. септембра 2011. године и Одлуке о ангажовању 

средстава број 01-013-346/11 од 26. септембра 2011. године („Службени гласник 

Општине Добој“ број 7/11).   

 

О б р а з л о ж е њ е 

           

Градоначелник Добоја поднио је Уставном суду Републике Српске приједлог за 

утврђивање неуставности и незаконитости Закључка број 01-013-353/11 од 26. септембра 

2011. године и Одлуке о ангажовању средстава број 01-013-346/11 од 26. септембра 

2011. године („Службени гласник Општине Добој“ број 7/11), које је донијела 

Скупштина Општине Добој. У приједлогу се наводи да је оспореним закључком 

начелник Општине Добој овлашћен да закључи вансудско поравнање са ЖГП а.д. Добој, 

поводом спора који се водио код Окружног привредног суда у Добоју, ради исплате 

одређеног новчаног износа на име радова извршених на локалним путевима на подручју 

општине Добој. У вези са наведеним, како се у приједлогу истиче, оспореном одлуком 

одобрено је агажовање новчаних средстава на име измирења спорног потраживања. 

Предлагач тражи да Суд оцијени законитост предметног закључка и одлуке.       

  

Закључак број 01-013-353/11 од 26. септембра 2011. године („Службени гласник 

Општине Добој“ број 7/11), Скупштина Општине Добој донијела је на основу чл. 30. и 

66. Статута Општине Добој („Службени гласник Општине Добој“ бр. 5/05 и 3/08) и чл. 

136. и 148. Пословника Скупштине Општине Добој („Службени гласник Општине 

Добој“ бр. 10/05 и 9/08). Овим актом је одређено да се усваја Информација о стању 

судског спора између тужиоца ЖГП а.д. Добој против Општине Добој у предмету који 

се води под бројем 60 0 ПС 013933 10 ПС (тачка 1), овлашћен је начелник Општине 

Добој да закључи вансудско поравнање, нотарски обрађено, којим ће Општина Добој на 

име улагања у вриједност локалних путева на територији општине Добој, а поводом 

радова на путевима извшених од стране тужиоца ЖГП а.д. Добој, уплатити одређени 

новчани износ на име главног дуга и законске затезне камате (тачка 2), обавезан је 

тужилац ЖГП а.д. Добој да у цијелости повуче тужбени захтјев и сноси своје трошкове 

поступка (тачка 3), утврђен је рок у којем је Општина Добој дужна да исплати дуг (тачка 

4), те је одређено да ће овај закључак бити објављен у „Службеном гласнику општине 

Добој (тачка 5). 

 

Оспорену Одлуку о ангажовању средстава број 01-013-346/11 од 26. септембра 

2011. године („Службени гласник општине Добој“ број 7/11), Скупштина Општине 

Добој донијела је на основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 30. став 1. алинеја 11. Статута 
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Општине Добој („Службени гласник Општине Добој“ бр. 5/05 и 3/08). Овом одлуком 

одобрено је ангажовање новчаних средстава у износу од 935.430,82 КМ на име измирења 

потраживања по основу улагања у реконструкцију путне мреже на територији општине 

Добој, увећано за 50% обрачунатог износа камата од 467.715, 41 КМ (члан 1), означен је 

број потрошачке јединице и групе конта Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 

коју ће теретити одобрена средства (члан 2), одређено је да ће се реализација ове одлуке 

извршити уплатом у року од три године (члан 3), те да Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Добој“ (члан 4).    

 

Према одредби члана 115. став 1. тачке 1. и 2. Устава Републике Српске, Уставни 

суд одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом и 

сагласности прописа и општих аката са законом. Због тога је Суд, прије свега, размотрио 

правну природу оспореног закључка и одлуке, од чега зависи заснивање надлежности 

Уставног суда за оцјену њихове уставности и закнитости.  

  

Како из садржаја оспореног закључка и одлуке произлази, ови акти не садрже 

опште правне норме, већ се односе на конкретну правну ситуацију, односно истима се 

уређују односи између Општине Добој и ГЖП а.д. Добој поводом спора који се води 

ради исплате одређеног новчаног износа. Наиме, Закључком се даје овлашћење 

начелнику Општине Добој да закључи вансудско поравнање поводом овог спора, те се 

утврђују начин и услови под којима ће се ово поравнање сачинити, док се Одлуком 

прецизира износ главног дуга и затезне камате, као и рок у којем ће исплата бити 

извршена. Дакле, оспорени акти по својој правној природи немају карактер општих 

правних аката за које је, сагласно одредби члана 115. Устава Републике Српске, 

предвиђена уставносудска контрола, због чега Уставни суд није надлежан да оцјењује 

њихову сагласност са законом. 

 

Имајући у виду наведено Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка а)  Закона о 

Уставном суду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 

92/12), одбацио приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости оспореног 

закључка и одлуке.          

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.  

     

 

 

Број: У-15/13                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

29. јануар 2014. године                                                                          УСТАВНОГ СУДА       

               

                                                                                                                     Џерард Селман                                                                                                                    

 

 
 

Уставни суд ће због своје ненедлежности одбацити приједлог за оцјену 

уставности акта који не садржи опште већ правне норме које се односе на 

конкретне правне ситуације. 
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Рјешење 

Број: У-23/13 oд 29. јануара 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 11/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 29. 

јануара 2014. године, донио је   

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности чланова 21. став 1. и 23. Закона о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 124/11). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Љиљана Васић из Прњавора дала је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за оцјену уставности члана 21. став 1. и члана 23. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број 124/11). Иницијативом се, 

када је ријеч о члану 21. Закона, суштински оспорава његов став 1, а не норма у цјелини, 

што је видљиво из образложења у коме су као оспорене одредбе цитирани члан 21. став 

1. и члан 23. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске“ број 124/11). Давалац иницијативе сматра да је прописивање оспорених чланова 

Закона дискриминаторно, јер власнике већих објеката обавезује на плаћање вишег 

износа комуналне накнаде, мада, објекте заједничке комуналне потрошње користе сви 

власници објеката „подједнако“, независно од њихове квадратуре. Давалац иницијативе 

сматра да би висину комуналне накнаде требало утврђивати по домаћинству, односно 

правном лицу, јер коришћење објеката заједничке комуналне потрошње није у 

међуодносу са површином објеката. Будући да ова површина представља основ за 

израчунавање пореза на имовину као и прихода од имовине, плаћање комуналне 

накнаде, чији износ се, такође, обрачунава на овај начин, значи дупло опорезивање 

грађана, односно двоструко плаћање, у суштини, идентичне даџбине. Како се наводи, 

уколико норма члана 23. подразумијева различиту висину комуналне накнаде за 

стамбени, пословни и помоћни простор, те објекте друштвеног стандарда, она је и по 

овом основу дискриминишућег каратера према власницима простора. Оспорени чланови 

Закона додатно оптерећују привреднике у Републици Српској, те се оваквим 

прописивањем, сматра давалац иницијативе, успорава економски развој. На основу 

изложеног предлаже се Суду да утврди да чланови 21. став 1. и 23. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број 124/11) нису у сагласности 

са члановима 5, 10. и 51. Устава Републике Српске.  

 

У одговору Народне скупштине Републике Српске истиче се да су тврдње 

изнесене у иницијативи нетачне, да давалац иницијативе погрешно тумачи уставне 

одредбе на чију повреду указује, као и да недовољно прецизира наводе о несагласности 

оспорених чланова Закона са чланом 5. Устава. Подсјећа се да се повреда члана 10. 

Устава може сагледати само у контексту субјеката права који се налазе у истим или 

сличним ситуацијама, те је, стога, неадекватно поређење положаја правних са физичком 

лицима. Истиче се да обавеза плаћања пореза на непокретности и обавеза плаћања 

комуналне накнаде имају различите основе, те да представљају двије различите врсте 
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накнада. Наводи се, надаље, да су оспорени чланови, али и Закон у цјелини, управо у 

функцији члана 51. Устава, као и да није у надлежности Суда да оцјењује цјелисходност 

законских рјешења.  

 

Оспореним чланом 21. став 1. Закона прописано је да се средства за обављање 

комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње обезбјеђују из буџета јединице 

локале самоуправе по основу прихода остварених из: 

а) комуналне накнаде, 

б) дијела накнаде за коришћење добара од општег интереса, 

в) дијела прихода од пореза на непокретности, 

г) дијела накнада за дате концесије.  

Чланом 23. прописано је да се комунална накнада одређује према јединици 

изграђене корисне површине (м2) за стамбени, пословни и помоћни простор и објекте 

друштвеног стандарда. 

 

У поступку оцјењивања уставности оспорених чланова Закона Суд је имао у виду 

да је чланом 5. Устава утврђено да се уставно уређење Републике темељи на 

гарантовању и заштити људских слобода и права у складу са међународним 

стандардима; обезбјеђивању националних равноправности и заштити виталних интереса 

конститутивних народа; социјалној правди; владавини права; тржишној привреди; 

вишестраначком систему; парламентарној демократији и подјели власти; слободним 

изборима; локалној самоуправи; заштити права етничких група и других мањина, као и 

да је чланом 10. зајемчено да су грађани Републике равноправни у слободама, правима и 

дужностима, једнаки пред законом и уживају исту правну заштиту без обзира на расу, 

пол, језик, националну припадност, вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, 

образовање, имовно стање, политичко и друго увјерење, друштвени положај или друго 

лично својство, док члан 51. јемчи да Република мјерама економске и социјалне 

политике подстиче економски развој и повећање социјалног благостања грађана. Суд је, 

исто тако, узео у обзир да је тачком 11. Амандмана XXXII на Устав којим је замијењен 

члан 68. Устава Републике Српске, утврђено да Република уређује и обезбјеђује систем 

јавних служби, као и да је чланом 102. став 1. тачка 2. утврђено да општина преко својих 

органа, у складу са законом, уређује и обезбјеђује обављање комуналних дјелатности 

док члан 103. Устава јемчи да граду и општини припадају приходи утврђени законом и 

средства за обављање повјерених послова. 

Суд је, исто тако, узео у обзир да је Закон о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 124/11) уредио комуналне дјелатности од 

посебног јавног интереса, начин обезбјеђивања овог интереса, као и организацију 

обављања комуналних дјелатности те начин њиховог финансирања (члан 1); таксативно 

прецизирао дјелатности заједничке комуналне потрошње као: чишћење јавних површина 

у насељеним мјестима, одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и 

рекреационих површина, одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним 

мјестима, одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина, јавна 

расвета у насељеним мјестима и  дјелатност зоохигијене (члан 2. тачке к) до њ), 

дефинишући их као комуналне услуге и производе који се могу дефинисати и измјерити, 

али које није могуће посебно наплатити од сваког корисника комуналне услуге према 

количини стварно извршене комуналне услуге или коришћењу (члан 3. тачка р); у 

надлежност јединице локалне самоуправе стављено је обезбјеђивање организованог 

обављања комуналних дјелатности, као и обавеза да  одлуком детаљније уреди, између 

осталог, и јединицу обрачуна за сваку врсту комуналне услуге и начин наплате 

комуналних услуга (члан 6. тачка д).  

 Узимајући у обзир Уставом утврђене републичке и општинске ингеренције као и 

карактер и природу одредаба Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник 
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Републике Српске“ број 124/11), Суд је утврдио да је законодавац прописујући на начин 

као у оспореним одредбама, поступао у оквиру својих надлежности. Устав Републике 

Српске не познаје ограничења законодавца у погледу његовог овлашћења да уреди 

систем јавних служби што подразумијева и његово овлашћење да оквирно дефинише, 

између осталог, изворе финансирања и методологију обрачуна накнаде за услуге 

заједничке комуналне потрошње, као и да одређена нормативна регулисања, али и 

фактичко вршење дјелатности из овог домена, повјери у надлежност јединицама локалне 

самоуправе. Обављање услуга заједничке комуналне потрошње у форми јавних служби 

условљено је општим интересом за ову дјелатност, а паушални начин обрачуна 

комуналне накнаде – немогућношћу да се одреде појединачни трошкови корисника. 

Наводи даваоца иницијативе према којима се комунална накнада изједначава са порезом 

на непокретности, односно са порезом на приход од имовине, као и они према којима 

постојећи начин обрачуна комуналне накнаде резултује двоструким опорезивањем 

грађана, нису од значаја за одлучивање у овој правној ствари. Формалноправно, 

комунална накнада и порези представљају давања јавноправног карактера која имају 

различит правни основ, док се у практичном домену њихова различитост огледа у 

начину пласмана прикупљених средстава, те се, тако, у складу са Законом, средства 

остварена из комуналне накнаде користе искључиво за финансирање комуналних 

дјелатности заједничке потрошње (члан 21. став 1. тачка а), док се средства прикупљена 

путем пореза пласирају и у друге сегменте. Члан 21. став 1. Закона је, поред комуналне 

накнаде, предвидио и друге изворе финансирања комуналне дјелатности заједничке 

потрошње, чиме је терет трошкова прерасподијељен како би се обезбиједило да крајњи 

корисник услуге не трпи претјерано оптерећење.  

Надаље, уставни принцип једнакости зајемчен чланом 10. Устава не 

подразумијева једнакост у апсолутном смислу, већ изједначеност у правима и слободама 

оних грађана који се, са аспекта удовољавања одређеним истим критеријумима, могу 

сврстати у заједничку категорију, а који се, притом, налазе у истим правним 

ситуацијама. С обзиром на то да су адресати оспорених чланова Закона различити 

субјекти права који се налазе у суштински различитим правним ситуацијама, Суд је 

утврдио да оспореним нормирањем законодавац није повриједио уставне гаранције из 

члана 10. Устава. С обзиром на то да људска права и слободе зајемчена чланом 10. 

Устава нису повријеђена оспореним одредбама, Суд је оцијенио да, стога, не може бити 

ријечи ни о  дикриминацији у уживању ових права и слобода.  

 

 Узимајући у обзир изложено, те да је, као аспект спровођења законодавне 

политике, усвојен метод финансирања дјелатности заједничке комуналне потрошње који 

тежи успостави баланса између општег интереса и интереса појединца, без 

фаворизовања или давања посебних референци неком од њих, али и уз такво 

структурисање извора финансирања дјелатности које за резултат има умањење 

оптерећења крајњег корисника, Суд је оцијенио да су норме оспорених чланова у 

сагласности са уставним начелима из чланова 5. и 51.  

 

 Процјена економске, социјалне или друге врсте оправданости методологије којим 

се израчунава висина комуналне накнаде јесте предмет законодавне политике, а оцјена 

њене цјелисходности, у складу са чланом 115. Устава, није у надлежности Суда.  

 

Цијенећи да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено те да 

прикупљене информације пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 

40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 104/11 и 92/12), у овом предмету одлучио без доношења рјешења о 

покретању поступка. 
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На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења. 

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић 

 

 

 

Број: У-23/13                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

29. јануар 2014. године                                                                      УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                  

                                                                                                    Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

С обзиром на то да су адресати оспорених чланова Закона различити 

субјекти права који се налазе у суштински различитим правним ситуацијама, 

оспореним нормирањем законодавац није повриједио уставне гаранције које се тичу 

равноправности грађана. 

Процјена економске, социјалне или друге врсте оправданости методологије 

којом се израчунава висина комуналне накнаде јесте предмет законодавне политике, 

а оцјена њене цјелисходности није у надлежности Уставног суда. 
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Рјешење 

Број: У-28/13 oд 29. јануара 2014. године 

Рјешење није објављено у "Службеном гласнику Републике Српске" 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 57. тачка д) и члана 61. тачка б), Закона о Уставном суду Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 29. 

јануара 2014. године,  д о н и о  ј е 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Обуставља се поступак за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о 

доношењу измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика број: 01-

363-8/13 („Службени билтен Општине Угљевик“ број 02/13). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Јовица Марић из Бијељине дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу 

за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о доношењу 

измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика број: 01-363-8/13 

(„Службени билтен Општине Угљевик“ број 02/13), коју је, 28. фебруара 2013. године, 

донијела Скупштина Општине Угљевик. У образложењу се наводи да у поступку 

доношења оспорене одлуке није поштована процедура прописана чланом 30. став 9,  

чланом 32. ставови 2. и 3, чланом 33. став 1, чланом 37. став 2, чланом 38. ставови 1. и 3, 

чланом 39. ставови 3, 4. и 5. и чланом 41. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 55/10). С обзиром на изложено давалац 

иницијативе предлаже да Уставни суд утврди да оспорена одлука, у цијелости, није у 

сагласности са Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ број 55/10). 

 У одговору Скупштине Општине Угљевик у потпуности се, као неосновани, 

оспоравају наводи из иницијативе, јер је, како се истиче, приликом усвајања измјене 

Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика поступано у складу са 

процедурама предвиђеним Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ број 55/10). У прилог оваквом становишу, наводи се да је Одлука о 

приступању измјени Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика објављена 

у „Службеном билтену Општине Угљевик“ број 6/12, као и да је носилац израде 

документа доставио његов нацрт релевантним органима и организацијама, те прибавио 

потребна мишљења. Скупштина Општине Угљевик, је, потом, донијела Одлуку о 

утврђивању Нацрта измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика 

број 01-363-36/12, која је, како се наводи, објављена у „Службеном билтену Општине 

Угљевик“ број 6/12,  а Нацрт документа је изложен на јавни увид. Објашњава се да 

стручна расправа о Нацрту није одржана, јер нису запримљене примједбе на исти, па је, 

по завршеном излагању, Приједлог измјене Урбанистичког пројекта градског дијела 

града Угљевика, Скупштина Општине усвојила оспореном одлуком. Уз одговор је, с 

циљем поткрепљивања изнесеног, приложена и одређена документација.  

Оспорена одлука, поред норме којом се констатује доношење Измјена 

Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика за локацију испред Дома 

здравља Угљевик (члан 1), садржи и прописивање да се, како се наводи, План састоји од 

текстуалног и графичког дијела чији су садржаји, такође, наведени (члан 2), као и да 
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саставни дио Одлуке чини измјена урбанистичког пројекта која се налази у њеном 

прилогу (члан 3). Спровођење Одлуке стављено је у надлежност Одјељењу за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове Општине Угљевик, а иста је ступила на снагу 

осмог дана од дана објављивања у службеном гласилу Општине Угљевик (чланови 4. и 

5).  

Разматрајући предметну иницијативу Суд је оцијенио да је, у конкретној правној 

ствари, оспорена законитост поступка доношења Одлуке о доношењу измјене 

Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика број: 01-363-8/13 („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број 02/13), а која је донесена на основу члана 41. став 5. 

Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 

55/10), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 101/04, 42/05 и 118/05) и  члана 26. Статута Општине Угљевик („Службени гласник 

Општине Угљевик“ бр.  6/05, 4/07, 4/08, 5/09 и 4/12).   

Суд је, такође, утврдио да је у току поступка, ступањем на снагу Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13), 

престао да важи Закон о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ број 55/10), на основу кога је донесена оспорена одлука. Чланом 190. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13) 

предвиђен је правни континуитет у погледу примјене спроведбених докумената 

просторног уређења који су били на снази у вријеме ступања на снагу овог закона, а до 

доношења нових у складу са Законом, уз услов њихове сагласности са, у међувремену, 

донесеним документима просторног уређења вишег реда. Међутим, како Закон који је на 

снази није предвидио обавезу усклађивања поступка доношења спроведбених 

докумената са тим законом, Суд је утврдио да, иако је правни основ за будућу примјену 

оспорене Одлуке садржан у важећем Закону, поступак њеног доношења могуће је 

оцијењивати само у односу на Закон који је важио у вријеме усвајања Одлуке. 

С обзиром на то да је Закон о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ број 55/10) престао да важи, односно да више није дио правног 

поретка Републике Српске, Суд је, на основу члана 57. тачка д) Закона о Уставном суду 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 104/11 и 92/12), утврдио 

да не постоје процесне претпоставке за оцјену законитости поступка доношења Одлуке 

о доношењу измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика број: 01-

363-8/13. 

 

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења. 

  

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.  

 

  

Број: У-28/13                                            ПРЕДСЈЕДНИК   

29. јануар 2014. године                                               УСТАВНОГ СУДА        

 

                                                                                                           Џерард Селман 

 

 

Уставни суд ће обуставити поступак оцјене уставности и законитости 

општег акта у случају када у току трајања поступка престане важити правни 

основ за његово доношење. 
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Одлука 

Број: У-30/13 од 29. јануара 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 11/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 40. став 5. и члана 60. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 29. 

јануара 2014. године,  д о н и о  ј е 

 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да члан 24. Правилника о измјенама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији радних мјеста Административне службе 

Општине Србац („Службени гласник Општине Србац“ број 3/13) није у сагласности 

са Уставом Републике Српске.  

 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Љиљана Лазић, Љиљана Шашић, Драгана Јовичић, Ненад Срдић, Вељко 

Станишљевић, Стојан Брковић, Владислав Илић, Мирослав Вечерновић, Миодраг 

Крагуљ, Стојан Билановић, Јелица Страхињић и Бранимир Врејић из Србца, Наташа 

Сувајац и Боривоје Балабан из Разбоја и Милан Скробоња из Бање Луке дали су 

Уставном суду Републике Српске, иницијативу за покретање поступка за оцјену 

уставности и законитости Правилника о измјенама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији радних мјеста Административне службе Општине 

Србац („Службени гласник Општине Србац“ број 3/13), који је донио начелник Општине 

Србац. У иницијативи је наведено да оспорени правилник није у сагласности са Уставом 

Републике Српске и Законом о локалној самоуправи Републике Српске, односно да је 

чланом 24. овог правилника, супротно члановима 109. и 110. Устава Републике Српске, 

прописана његова ретроактивна примјена. 

 

У одговору на наводе из иницијативе, који је Уставном суду доставио начелник 

Општине Србац, наведено је да је, 26. фебруара 2013. године, начелник Општине Србац 

донио оспорени правилник, као и то да је, 28. марта 2013. године, Правилником о 

измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста 

Административне службе Општине Србац број 02-022-175/13, који је објављен у 

„Службеном гласнику Општине Србац“ број 5/13, измијењен члан 22. Правилника о 

организацији и систематизацији радних мјеста Административне службе Општине 

Србац („Службени гласник Општине Србац“ бр. 10/08, 4/10, 5/10, 2/12, 1/13, 3/13, 4/13 и 

5/13) и којим је прописано да овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине Србац“. 

 

Оспореном одредбом члана 24. Правилника о измјенама и допунама Правилника 

о организацији и систематизацији радних мјеста Административне службе Општине 

Србац („Службени гласник Општине Србац“ број 3/13) прописано је да овај правилник 

ступа на снагу даном доношења а примјењиваће се од 15. 03. 2013. године. 

 

С обзиром на то да је оспореним чланом 24. Правилника о измјенама и допунама 

Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Административне службе 

Општине Србац („Службени гласник Општине Србац“ број 3/13) прописано да овај 
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правилник ступа на снагу даном доношења, дакле 26. фебруара 2013. године, а да ће се 

примјењивати од 15. 03. 2013. године, дакле прије 19. марта 2013. године, када је 

објављен у „Службеном гласнику Општине Србац“, Суд је оцијенио да исти није у 

сагласности са одредбом члана 109. Устава Републике Српске. Наиме, имајући у виду да 

је овом уставном одредбом прописано да закони, други прописи и општи акти ступају на 

снагу најраније осмог дана од дана објављивања, осим ако из нарочито оправданих 

разлога није предвиђено да раније ступе на снагу, и да се прије ступања на снагу закони, 

други прописи и општи акти државних органа објављују у одговарајућем службеном 

гласилу, Суд је оцијенио да прописивање да оспорени правилник ступа на снагу даном 

доношења, а да нису достављени подаци о нарочито оправданим разлозима за његово 

раније ступање на снагу, те да прије ступања на снагу није објављен – није у сагласности 

са Уставом Републике Српске.  

Поред изложеног, Суд је оцијенио да измјене члана 22. основног правилника, на 

које указује доносилац оспореног правилника, нису релевантне за конкретан поступак, 

јер се овај члан не може довести у везу са оспореним чланом 24. Правилника. 

  

Цијенећи да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и 

прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. 

став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике 

Српске” бр. 104/11 и 92/12), у овом предмету одлучио без доношења рјешења о 

покретању поступка. 

 

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке. 

 

Ову одлуку, Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.  

 

 

Број: У-30/13                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  

29. јануар 2014. године                                                      УСТАВНОГ СУДА  

 

                                                                                                                 Џерард Селман      
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Имајући у виду да је Уставом Републике Српске одређено да општи правни 

акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања, неуставна је 

одредба општег акта према којој тај акт ступа на снагу наредног дана од дана 

његовог објављивања. 
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Рјешење 

Број: У-34/13 oд 29. јануара 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 11/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 37. став 1. тачка в) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике 

Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници 

одржаној 29. јануара 2014. године, д о н и о  је 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјену уставности 

члана 95. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник 

Републике Српске“ број 134/11).   

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Томислав Бабић из Пала дао је, 7. јуна 2013. године, Уставном суду Републике 

Српске иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности члана 95. Закона о 

пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ број 

134/11).   

      

Давалац иницијативе наводи да је оспорени члан Закона у супротности са чланом 

71. и 72. Закона о пензијском и инвалидском осигурању као и члановима 1, 13. и 14. 

Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода (у даљем тексту: 

Конвенција), те чланом 1. Протокола број 1 уз Конвенцију.  

 

С обзиром на то да дата иницијатива није садржавала све неопходне податке за 

даље поступање Суда у овој правној ствари, дописом од 3. јула 2013. године затражено 

је од даваоца иницијативе да, у остављеном року назначи одредбе Устава у односу на 

које тражи оцјену уставности, као и да наведе разлоге на којима заснива свој захтјев. 

Давалац иницијативе је упозорен да, уколико не поступи сходно тражењу Суда, 

иницијатива неће бити прихваћена.  

 

Узимајући у обзир да давалац иницијативе није поступио по налогу Суда, 

односно да у остављеном року, није отклонио недостатке који онемогућавају даље 

поступање, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка в) Закона о Уставном суду 

Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), одлучио 

да не прихвати дату иницијативу. 

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић, академик проф. др Снежана Савић.  

 

 

Број У-34/13                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

29. јануар 2014. године                                                                       УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                                  Џерард Селман                 
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Уставни суд неће прихватити иницијативу за покретање потупка за оцјену 

уставности у случају када давалац иницијативе није у остављеном року отклонио 

недостатке на које му је указано, а који онемогућавају даљње поступање Суда у 

конкретној ствари. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Одлука 

Број: У-92/11 oд 19. фебруара 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 14/14 

 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 40. став 5, члана 57. тачка а), члана 60. став 1. тачка а)  и члана 61. став 1. тачка г) 

Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

104/11 и 92/12), на сједници одржаној 19. фебруара 2014. године, донио је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Утврђује се да члан 24. Правилника о условима, начину коришћења, 

организацији и начину наплате паркирања на јавним паркиралиштима на подручју 

града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ број 25/09) није у 

сагласности са Уставом Републике Српске.  

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности и законитости члана 15. Правилника о условима, начину коришћења, 

организацији и начину наплате паркирања на јавним паркиралиштима на подручју 

града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ број 25/09).  

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности и законитости чланова 26. и 27. став 2. Одлуке о безбједности 

саобраћаја на путевима Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ 

број 21/09). 

Обуставља се поступак за оцјењивање уставности и законитости члана 4. 

став 2. и члана 13. Правилника о премјештању, блокирању и деблокирању 

непрописно паркираних возила („Службени гласник Града Бања Лука“ број 25/09).  

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Дарио Сандић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем 

тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и 

законитости чланова 26. и 27. став 2. Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима 

града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ број 21/09), коју је донијела 

Скупштина Града Бања Лука, члана 4. став 2. и члана 13. Правилника о премјештању, 

блокирању и деблокирању непрописно паркираних возила („Службени гласник Града 

Бања Лука“ број 25/09) и члана 15. Правилника о условима, начину коришћења, 

организацији и начину наплате паркирања на јавним паркиралиштима („Службени 

гласник Града Бања Лука“ број 25/09), које је донио градоначелник Града Бања Лука. 

Давалац иницијативе оспорава чланове 26. и 27. став 2. Одлуке о безбједности 

саобраћаја на путевима града Бања Лука у односу на одредбе члана 26. став 1, чланова 

69, 73, 74, 75. став 1. и члана 76. став 4. Закона о основама безбједности саобраћаја на 

путевима у Босни и Херцеговини („Службени гласник Републике Српске“ број 96/06). 

Уз то, наводи да је одредбама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у 

Босни и Херцеговини дато овлашћење локалним заједницама да у оквиру своје 

надлежности донесу прописе и предузму друге мјере за његово досљедно спровођење, 

али да није прописано блокирање возила, ограничавање или одузимање права својине 

над возилом, већ премјештање возила са једног на друго мјесто, давање гаранције или 

задржавања возила. Такође, по мишљењу даваоца иницијативе, оспорени правилници 

нису у сагласности са одредбама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима 

у Босни и Херцеговини, јер су донесени на основу, како се наводи, назаконитих одредби 
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поменуте одлуке, чиме се поставља и питање ваљаног правног основа за њихово 

доношење. Због наведеног давалац иницијативе сматра да су оспореним нормирањем 

повријеђене одредбе члана 10, 56. и 108. Устава Републике Српске, као и члана 1. 

Протокола број 1. уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних 

слобода. Предлаже да Суд утврди да оспорени акти, у наведеним дијеловима, нису у 

сагласности са Уставом и законом, те да Суд до доношења одлуке о уставности и 

законитости оспорених аката обустави од извршења појединачне акте, те одреди начин 

отклањања штетних посљедица насталих примјеном оспорене Одлуке о безбједности 

саобраћаја на путевима Града Бања Лука.  

 Иницијативом Николаса Ћеранића из Бање Луке, заступаног по пуномоћнику 

Илији Ђакићу, адвокату из Бање Луке, такође тражена је оцјена уставности и 

законитости чланова 26. и 27. став 2. Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима 

града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ број 21/09), коју је донијела 

Скупштина Града Бања Лука. По мишљењу даваоца, оспорене одредбе Одлуке, којим је 

прописано у којим случајевим ће комунални полицајац одредити да се возило блокира 

направом за блокирање точкова,  нису у сагласности са одредбама Закона о основама 

безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини („Службени гласник 

Републике Српске“ број 96/06), којим није предвиђена принудна наплата накнаде за 

коришћење паркинга, чиме су повријеђене одредбе члана 16, тачке 6. Амандмана XXXII 

на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, те чланова 54, 56. и 21. 

Устава. Због изложеног предлаже да Суд утврди да оспорене одредбе Одлуке о 

безбједности саобраћаја на путевима града Бања Лука нису у сагласности са Уставом и 

Законом.  

 Суд је на сједници одржаној дана 25. септембра 2013, године, сагласно члану 9. 

Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 114/12 и 29/13), одлучио да о иницијативама води јединствен поступак, 

припајајући иницијативу број У-51/12 првоприспјелој иницијативи У-92/11.  

 Скупштина Града Бања Лука, као доносилац оспорене одлуке, доставила је путем 

Одјељења за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја Града Бања Лука 

одговор у којем се наводи да је оспорена Одлука о безбједности саобраћаја на путевима 

града Бања Лука донесена на основу овлашћења из члана 2. Закона о основама 

безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне 

и Херцеговине“ бр. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09 и 48/10), којом су утврђени услови и правила 

за одвијање саобраћаја на јавним путевима и другим јавним површинама на подручју 

града Бања Лука, прописане казне и предвиђене одређене мјере за случајеве супротног 

поступања. Сматрају да оспореним нормирањем нису повријеђене одредбе поменутог 

закона, као ни члан 10. Устава Републике Српске, те члан 1. Протокола број 1. уз 

Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода. Такође сматрају да 

су оспорени Правилник о премјештању, блокирању и деблокирању непрописно 

паркираних возила и Правилник о условима, начину коришћења, организацији и начину 

наплате паркирања на јавним паркиралиштима, који су донесени на основу чл. 6. и 22. 

Одлуке, сагласни са релевантним прописима. 

У одговору који је доставио градоначелник Града Бања Лука истиче се да навод 

даваоца иницијативе да је акт више правне снаге донесен на темељу акта ниже правне 

снаге није основан, јер је члановима 6. и 22. Одлуке о безбједности саобраћаја на 

путевима града Бања Лука прописано да градоначелник, на приједлог градског органа 

управе надлежног за послове паркирања, доноси правилник којим се регулише 

премјештање, депоновање, блокирање и деблокирање непрописно паркираних возила и 

друга питања од значаја за ове активности, као и правилник којим се регулишу услови и 

начин коришћења, организација рада, висина и начин наплате паркирања, као и друга 

питања од значаја за рад јавних паркиралишта и јавних гаража на којим се врши наплата. 

Уз то, наводи се да се оспореним актима ни на који начин не доводи у питање право 
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својине, већ се нормирају ситуације кад се моторно возило на недозвољен начин налази 

на јавној површини, те да јавни паркинг има статус својине и ужива правну заштиту као 

и моторно возило које је власништво физичког или правног лица, док приход остварен 

по основу коришћења јавног паркинга чини изворни приход буџета града.Такође, овим 

актима прописано је, како се наводи, поступање службених лица у одређеним 

ситуацијама, а како је јавни паркинг јавно добро које служи свим грађанима под 

једнаким условима, то интерес појединца не може бити изнад јавног интереса. Притом 

се истиче да се непрописним паркирањем возила онемогућава кретање пјешака и 

угрожава нормално одвијање саобраћаја, што доводи до кршења основних људских 

права и слобода, међу којима су право на живот, право на мирно уживање имовине и 

слобода кретања, гарантовани Европском конвенцијом за заштиту људских права и 

основних слобода. Предлаже се да Суд иницијативу одбије као неосновану. 

Правилник о условима, начину коришћења, организацији и начину наплате 

паркирања на јавним паркиралиштима на подручју града Бања Лука („Службени гласник 

Града Бања Лука“ број 25/09), на основу члана 55. Статута Града Бања Лука („Службени 

гласник Града Бања Лука“ бр. 25/05 и 30/07) и члана 22. Одлуке о безбједности 

саобраћаја на путевима Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ број 

21/09), донио је градоначелник Града Бања Лука.  

Оспореним чланом 15. овог правилника прописано је да ће се, ако се контролом 

утврде повреде одредаба члана 11. овог правилника, примјенити мјера блокирања возила 

сходно одредбама члана 26. Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима града Бања 

Лука.   

Поред наведеног, Суд је, у складу са чланом 42. став 1. Закона о Уставном суду 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), 

проширио оцјену уставности и законитости и на члан 24. Правилника којим је 

прописано да исти ступа на снагу даном доношења, те да ће се објавити у „Службеном 

гласнику Града Бања Лука“.  

 

Чланом 109. Устава Републике Српске (Устав), утврђено је да закони, други 

прописи и општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања, осим 

ако из нарочито оправданих разлога није предвиђено да раније ступе на снагу, те да се 

прије ступања на снагу, закони, други прописи и општи акти државних органа објављују 

у одговарајућем службеном гласилу. С обзиром на наведену уставну одредбу, Суд је 

утврдио да начин на који је оспореним чланом 24. Правилника одређено његово ступање 

на снагу није сагласан са Уставом. Прописивање да овај акт ступа на снагу даном 

доношења, по оцјени Суда, поред тога што представља кршење принципа обавезне 

претходне објаве општих акта, подразумијева ступање на снагу прије истека наведеног 

рока од осам дана од дана објављивања, а да притом нису наведени и образложени 

нарочито оправдани разлози ранијег ступања на снагу. 

 

Како овај Правилник није ступио на снагу у складу са чланом 109. Устава, Суд је 

оцијенио да исти није важећи општи правни акт у правном поретку Републике Српске. 

Због тога, с обзиром на чињеницу да се ради о неуставном правном акту, са формалног 

аспекта, Суд се није упуштао у оцјену његове уставности са материјалноправног 

аспекта, тј. оцјену уставности члана 15.  

Одлуку о безбједности саобраћаја на путевима Града Бања Лука („Службени 

гласник Града Бања Лука“ број 21/09) донијела је, на основу члана 2. Закона о основама 

безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 96/06 и 57/07) и члана 32. Статута Града Бања Лука („Службени 

гласник Града Бања Лука“ бр. 25/05 и 30/07), Скупштина града Бања Лука на сједници 

одржаној 17. јула 2009. године. Оспореним одредбама ове одлуке прописано је: да ће 

комунални полицајац одредити да се возило блокира направом за блокирање точкова ако 
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је возило паркирано супротно одредбама чл. 23, 24. и 25. ове одлуке и ако је возило 

паркирано супротно одредбама Правилника из члана 22. ове одлуке, те да трошкове 

премјештања и чувања, односно накнаду за деблокирање сноси власник, односно 

корисник возила које је дужан платити прије преузимања возила, а висина накнаде за 

премјештање, чување и деблокирање возила утврђује се Правилником из члана 6. ове 

одлуке (члан 26), те да ће изузетно, уколико возило из става 1. овог члана није 

регистровано на територији БиХ, односно не може се утврдити власник или корисник 

возила, комунални полицајац одредити да се возило блокира справом за блокирање 

точкова (члан 27. став 2). 

 Разматрајући поднесену иницијативу Суд је утврдио да је оспорена Одлука о 

безбједности саобраћаја на путевима Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања 

Лука“ број 21/09) донесена на основу Закона о основима безбједности саобраћаја на 

путевима у Босни и Херцеговини („Службени гласник Републике Српске“ бр. 96/06 и 

57/07), који је усвојила Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине на 71. сједници 

Представничког дома, одржаној 21. децембра 2005. године и на 52. сједници Дома 

народа, одржаној 22. децембра 2005. године, те објављен у „Службеном гласнику Босне 

и Херцеговине “ број 6/06. 

Имајући у виду члан 115. Устава, којим је утврђено да овај суд одлучује о 

сагласности закона које је донијела Народна скупштина Републике Српске са Уставом и 

сагласности других прописа и општих аката донесених на основу тих закона са Уставом 

и законом, Суд је утврдио да није у оквиру његове надлежности да оцјењује уставност и 

законитост оспорених чланова Одлуке у односу на наведени Закон о основама 

безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини.  

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспорене одлуке с аспекта 

Устава Републике Српске, Суд је имао у виду члан 102. став 1. тачка 5. Устава којим је 

утврђено да се општина преко својих органа у складу са законом стара о задовољавању 

потреба грађана у култури, образовању, здравственој и социјалној заштити физичкој 

култури, информисању, занатству, туризму и угоститељству, заштити животне средине и 

другим областима, као и  да је тачком 6. Амандмана XXXII на Устав, којим је мијењан 

члан 68. Устава, утврђено да Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, својинске и 

облигационе односе и заштиту свих облика својине, док је одредбама члана 54. и 56. 

став 1. Устава утврђено да сви облици својине имају једнаку правну заштиту и да се 

законом може ограничити или одузети право својине, уз правичну накнаду. Поред тога, 

Суд је имао је у виду и одредбе члана 49. став 1. и 2. Устава Републике Српске којим је 

утврђено да се слободе и права остварују, а дужности испуњавају непосредно на основу 

Устава, осим када је Уставом предвиђено да се услови за остваривање појединих од њих 

утврђују законом, као и да се законом може прописати начин остваривања појединих 

права и слобода само када је то неопходно за њихово остваривање, те одредбе члана 21. 

о кретању грађана и њиховом ограничењу. Чланом 10. Устава утврђена је равноправност 

грађана у слободама, правима и дужностима, а чланом 108. Устава утврђено је да закони, 

статути и други прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, а прописи 

и други општи акти морају бити у сагласности са законом.     

Полазећи од наведеног, као и одредби Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05), којим је прописано да је 

скупштина општине орган одлучивања и креирања политике општине, чија је 

надлежност, између осталих, да доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово 

аутентично тумачење (члан 30. алинеја 8), те да се одредбе овог закона које се односе на 

општине примјењују и на град, ако није другачије прописано законом (члан 60), Суд је 

оцијенио да је доносилац акта био овлашћен да донесе оспорену одлуку којом су 

предвиђене мјере безбједности, услови и правила за одвијање саобраћаја на јавним 

путевима и другим јавним површинама на подручју града Бања Лука, а у оквиру тога да, 

у случајевима прописаним одредбама члана 23, 24. и 25. Одлуке, односно Правилника из 
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члана 22. исте, одреди услове и начин предузимања мјере блокирања возила направом за 

блокирање точкова, као и обавезу власника возила да сноси трошкове премјештања и 

чувања, односно накнаду за блокирање возила.             

Поред тога, Суд је имао у виду да је Законом о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 124/08, 58/09 и 95/11) дефинисана својина као стварно 

право које власнику даје овлашћење да слободно и по својој вољи ствар држи, користи и 

да њоме располаже, а свакога од тог права искључи у границама одређеним законом, те 

да је свако дужан да се уздржава од повреде права својине другог лица (члан 17) и 

одређено да је власник дужан да у вршењу свог права својине поступа пажљиво према 

општим и туђим интересима (члан 18) и да власник ствари не смије извршавати своје 

право својине преко граница које су свим власницима таквих ствари постављене на 

основу овог или посебног закона ради заштите интереса и сигурности Републике, 

природе, животне средине и здравља људи (члан 19). Такође, у општим одредбама овог 

закона прописана је забрана вршења стварних  права противно циљу због којег су та 

права установљена или призната (члан 4). 

По оцјени Суда, из свега изложеног произилази да ни право својине, као 

најсвеобухватније ставрно право, ипак није апсолутно и потпуно неограничено. Концепт 

својине несумњиво има и одговарајућу социјалну функцију, па зато њен титулар треба 

да има обавезу да по том основу води рачуна о општем интересу и задовољавању 

заједничких потреба. При нормирању садржине права својине увијек се тражи праведан 

баланс између интереса власника ствари и интереса друштвене заједнице. Опште 

ограничење права својине проистиче из начела забране злоупотребе права. Ова забрана 

је конкретизована постављањем стандарда у складу са којим је сваки власник дужан 

вршити своје право. Она треба да омогући свим власницима, али и субјектима других 

стварних права да једнако уживају своја права. Објективистички приступ забране 

злоупотребе права забрањује вршење права противно циљу због којег су установљена 

или призната. Није потребно утврђивати намјеру титулара права својине да неком 

другом нанесе штету. И без начелне одредбе да својина обавезује, титулару права 

својине је, разумљиво, наметнут низ ограничења. 

Власник возила, дакле, дужан је да своје право својине врши у границама и на 

начин предвиђен прописима. У конкретном случају власницима возила су предвиђене 

одређене обавезе којих се морају придржавати у јавном интересу. Ова ограничења 

погађају све власнике возила као посебне категорије ствари. Уколико се они не понашају 

у складу са тим, предвиђене су и санкције. Блокирањем возила направом за блокирање 

точкова у одређеним случајевима не доводи се у питање нити ограничава право својине 

власника тих возила, јер власник возила има могућност да уз плаћање накнаде своје 

возило одмах деблокира и настави несметано користити. Према томе, блокирање возила 

је само санкција за непрописно понашање односно неплаћање прописане накнаде на 

јавним паркиралиштима или непрописно паркирање на зеленој површини, тротоару, 

бициклистичкој стази, на улазу у гаражу, пословни простор и приступни пут стамбеним 

и другим објектима. Овакво поступање је легалан начин самозаштите Града Бања Лука и 

заштите јавног интереса и тиме се ни на који начин не доводи у питање начело 

једнакости грађана и свих облика својине.   

Због тога се не могу прихватити наводи подносилаца иницијативе да је 

оспореним нормирањем дошло до повреде наведених чланова Устава Републике Српске. 

Исто тако, тиме није дошло ни до повреде члана 1. Протокола број 1. уз Европску 

конвенцију за заштиту људских права и основних слобода (Конвенција) који гарантује 

право на несметано уживање своје имовине. И Конвенција предвиђа да држава има 

право да примјењује прописе које сматра потребним да би надзирала коришћење 

имовине сходно општим интересима или да би осигурала наплату пореза или других 

доприноса или казни. 
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Поред тога, Суд је имао у виду да је чланом 6. Закона о прекршајима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 34/06, 1/09, 29/10 и 109/11) 

прописано да свако ко је окривљен да је починио прекршај има право да захтијева да о 

његовој одговорности за почињени прекршај одлучи суд уколико он то захтијева и да 

таква лица имају право да се сматрају невиним док се не докаже њихова одговорност у 

складу са законом, као и да је одредбама члана 37. став 2. истог закона прописано да ће 

се у случају када окривљени захтијева судско одлучивање санкције одређене у 

прекршајном налогу сматрати ништавим. Када се имају у виду наведене законске 

одредбе којима се даје довољно гаранција у заштити права и слобода и једнакости у 

њиховом остваривању, Суд је оцијенио да су рјешења прописана оспореном одлуком у 

сагласности с тим одредбама, те да њима није дошло ни до повреде члана 16. Устава 

којим се гарантује право на жалбу или друго правно средство против одлуке којом се 

рјешава о праву грађана или неком његовом законом заснованом интересу.  

Такође, Суд је утврдио да је у току трајања поступка Правилник о премјештању, 

блокирању и деблокирању непрописно паркираних возила („Службени гласник Града 

Бања Лука“ број 25/09), ступањем на снагу новог Правилника о премјештању, 

блокирању и деблокирању непрописно паркираних возила („Службени гласник Града 

Бања Лука“ број 9/13), престао да важи. 

С обзиром на то да је у току поступка оспорени акт престао да важи, Суд је, на 

основу члана 57. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), обуставио поступак, оцјењујући притом 

да није потребно донијети одлуку због тога што нису отклоњене евентуалне посљедице 

неуставности односно незаконитости.   

         Цијенећи да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и 

прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. 

став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр.104/11 и 92/12), одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.  

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке.  

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, Зоран  

Липовац, проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић. 

 

Број: У-92/11                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  

19. фебруар 2014. године                                        УСТАВНОГ СУДА 

     

                                 Џерард Селман 

 

 

Имајући у виду да је Уставом одређено да општи правни акти ступају на 

снагу најраније осмог дана од дана објављивања, неуставна је одредба према којој тај 

акт ступа на снагу даном доношења због чега он у цјелости није важећи општи акт 

у правном поретку. 

Неће се прихватити иницијатива за оцјену уставности и законитости 

подзаконског општег акта којег је донио градски орган управе, јер није у 

надлежности Уставног суда да цијени његову законитост у односу на закон којег је 

донијела Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине  

Уставни суд ће обуставити поступак у случају када у току његовог трајања 

престане да важи оспорени општи акт. 



50 

 

Рјешење 

Број: У-56/12 oд 19. фебруара 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 14/14 

 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 19. 

фебрурара 2014. године, д о н и о   ј е 

 

 

РЈ Е Ш Е Њ Е 

 

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности члана  34, чланова 44. до 48, чланова 64, 68. и  79. став 3, чланова 82. и 

83., члана 141. став 1, члана 142. став 2, члана 172. став 4, члана 176. став 2. и члана 

185. Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник Републике 

Српске" број 134/11). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

        

Никола Клиска из Пала, Славко Вучуревић из Требиња и Бранислав Бореновић из 

Бање Луке дали су Уставном суду Републике Српске заједничку иницијативу за 

покретање поступка за оцјењивање уставности члана 34, чланова 44. до 47, чланова 64, 

68, 79. став 3, чланова 82. и 83, члана 141. став 1, члана 142. став 2, члана 172. став 4, 

члана 176. став 2. и члана 185. Закона о пензијском и инвалидском осигурању 

("Службени гласник Републике Српске" број 134/11). Образлажући разлоге оспоравања 

појединих законских одредаба, даваоци иницијативе истичу да  су питања од којих 

зависи остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања, сагласно тачки 12. 

Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, у 

искључивој надлежности Народне скупштине, те се не могу  преносити на извршне 

органе власти (Владу и њена министарства), а поготову се не могу рјешавати 

појединачним управним актима – рјешењима министарства, на начин како је то 

прописано одредбама члана 34. Закона. С тим у вези даваоци иницијативе наводе да 

Закон, иако је рјешење министра којим се утврђују радна мјеста на којима се стаж 

осигурања рачуна са увећаним трајањем, појединачни правни акт против кога се 

сагласно члану 113. Устава може изјављивати  жалба надлежном органу – не прописује 

који је орган надлежан да рјешава жалбе подносиоца захтјева за утврђивање радних 

мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем. Даваоци иницијативе, 

такође, сматрају да оспореним законским рјешењем, нису отклоњене бројне дилеме и 

недоречености које опширно образлажу, а које ће, како наводе, онемогућити његову 

примјену. Оспоравајући одредбе чланова 44. до 47. Закона, којима је прописан начин 

одређивања старосне пензије, даваоци иницијативе наводе да се прописивањем да се 

годишњи лични коефицијент осигураника израчунава тако што се претходно, за сваку 

календарску годину почев од 1970. године, укључујући и календарску годину у којој се 

остварује право на пензију (изузев 1992. и 1993. године) утврди годишњи лични 

коефицијент осигураника, ствара неједнакост осигураника који остварују право на 

пензију по важећем закону у односу на осигуранике који су то право остварили по 

раније важећем закону, према којем се за утврђивање пензијског основа није узимала за 

обрачун плата остварена у календарској години у којој се стиче право на пензију. Уз то, 

лимитирање годишњег личног коефицијента на начин како је то прописано чланом 47. 
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став 5. предметног закона  има за посљедицу смањење личног бода осигураника, а мањи 

лични бод значи и мањи износ пензије у односу на износ пензије који би осигуранику 

припадао на основу плата  на које су обрачунати и уплаћени доприноси за пензијско и 

инвалидско осигурање, чиме ће, по мишљењу иницијатора, бити оштећени осигураници 

чија је мјесечна нето плата четири пута већа од просјечне нето плате у Републици. Из 

наведених разлога сматрају да оспорене одредбе члана 47. Закона нису у сагласности са  

начелом једнакости грађана утврђеним чланом 10. Устава. Неједнакост грађана у 

остваривању права се, према мишљењу давалаца иницијативе, ствара и одредбама 

чланова 64, 68. и 79. став 3. Закона, којима се  прописује да лични коефицијент за неке 

категорије осигураника и чланове породица погинулих бораца и погинулих учесника 

НОР-а не може бити мањи од 1,3 (за осигуранике из чланова 64. и 79), односно 1. (за 

осигуранике из члана 68). Сматрају да су таквим рјешењима наведене категорије лица 

доведене у повољнији положај приликом одређивања пензије у односу на остале 

осигуранике и друге чланове породица, што наведене одредбе чини несагласним са 

чланом 10. Устава. У вези са оспореним одредбама чл. 82. и 83. Закона, којима је 

прописан начин усклађивања вриједности општег бода и начин усклађивања пензија, 

даваоци иницијативе наводе примјере из којих се, по њиховом мишљењу, може видјети 

како ће изгледати када се оспорена законска рјешења примијене у пракси, те закључују 

да ће усклађивање вриједности општег бода и пензија са различитим процентима, без 

обзира на то да ли је већи проценат пораста просјечних плата или потрошачких цијена, 

имати за посљедицу да ће два осигураника са истим платама и једнаком дужином 

пензијског стажа имати различите износе пензија, и то само зато што су право на пензију 

остварили у различитим временским периодима. По мишљењу давалаца иницијативе, ни 

одредбе члана 141. став 1, те чланова 142. и 176. овог закона нису у сагласности са 

начелом једнакости из члана 10. Устава, које,  како се наводи, праве дискриминацију у 

погледу исплате пензије између пензионера који након остваривања права на пензију 

поново стекну статус осигураника. Иако су даваоци иницијативе навели да траже оцјену 

уставности одредби члана 142. и 176. Закона, из навода и разлога којима се образлаже 

њихово оспоравање, несумњиво произлази да су оспорене само одредбе ст. 2. наведених 

чланова. Као разлог оспоравања одредаба члана 172. став 4. Закона наводи се њихова 

несагласност са чланом 10. Устава, уз образложење да законодавац није узео у обзир 

одређене пропусте у примјени ранијег Закона о пензијском и инвалидском осигурању, а 

који се тичу усклађивања пензија са кретањем просјечне нето плате у Републици послије 

2006. године, као и да су осигураницима који су право на пензију остварили  послије 

2006. године, због незаконитих одлука Фонда за пензијско и инвалидско осигурање 

Републике Српске о утврђивању валоризационих коефицијената, приликом утврђивања 

пензијског основа смањене  плате које су остварене у периоду од 2006. до 2010. година, 

а све ово  ће, даље се наводи, довести у неповољнији  положај пензионере који су право 

на пензију остварили у периоду 2007. до 2011. године, и то како у односу на пензионере 

који су то право остварили до 31. децембра 2005. године, тако и у односу на пензионере 

који ће то право остварити  послије 1. јануара 2012. године. Сматрају да оспорена 

одредба не садржи рјешења којима би се отклониле разлике у висини пензија остварених 

у различитим временском периодима и поред тога што су плате и дужина пензијског 

стажа осигурања једнаки, изражавајући притом сумњу у могућност примјене ранијег 

закона, на који упућује став 4. овог члана, будући да је престао да важи ступањем на 

снагу новог закона. Поред тога, сматрају да је наведена уставна одредба повријеђена и  

због тога што борци Војске Републике Српске нису у групи корисника пензија којима се 

пензија неће поново одређивати. Оспоравајући одредбу члана 185. Закона, којом је 

прописано ступање на снагу овог закона наредног дана од дана објављивања у 

"Службеном гласнику Републике Српске", даваоци иницијативе наводе да Народна 

скупштина, доносећи Одлуку којом је утврдила да постоје нарочито оправдани разлози 

да наведени закон ступи на снагу наредног дана од дана објављивања, није навела и 
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образложила нарочито оправдане разлоге, а што је била обавезна према члану 109. 

Устава. С обзиром на изложено даваоци иницијативе закључују да су оспореним 

одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, поред наведеног члана 10. 

Устава,  повријеђени и уставни принципи утврђени у ставу 1. Амандмана LXVI на Устав 

Републике Српске и  члану 5. алинеја 1. Устава, затим право  на мирно уживање 

имовине које је загарантовано чланом 1. Протокола број 1. уз Европску конвенцију за 

заштиту људских права и основних слобода, члан 2. ст. 2. и 3. тачка к) и став 4. Устава 

Босне и Херцеговине, члан 1. Анекса 6. уз Општи оквирни споразум за мир у Босни и 

Херцеговини те члан 1. Протокола број 12. уз поменуту Конвенцију. 

 

Стево Памучина из Требиња је поднио Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за оцјењивање уставности чланова 44. до 48. Закона о пензијском и 

инвалидском осигурању ("Службени гласник Републике Српске" број 134/11). Иако је 

давалац иницијативе навео да оспорава одредбе чл. 44. до 49. наведеног закона, из 

садржине иницијативе произлази да су оспорене одредбе које се тичу начина 

одређивања висине старосне пензије, дакле одредбе члана 44. па закључно са чланом 48. 

Закона. У иницијативи се, прије свега, оспорава одредба члана 47. став 5. овог  закона, 

којом се годишњи лични коефицијент ограничава на четири, а као разлог оспоравања се 

наводи неравноправан и дискриминаторски положај  осигураника који су до одласка у 

старосну пензију остваривали плату у износу већем од 2.000 КМ.  Тврди да су овом, као 

и осталим оспореним одредбама предметног закона повријеђене одредбе члана 48, члана 

49. ст. 1. и 5, члана 108. став 1. и члан 111. Устава Републике Срспке. Поред тога, у 

иницијативи се наводи да ограничавање годишњег личног коефицијента није у 

сагласности  са чланом 1. Протокола број 1 Европске конвенције за заштиту људских 

права и основних слобода, као ни са чланом 14.  Конвенције, те с тим у вези давалац 

иницијативе  износи своје мишљење  како је оспореним прописивањем дошло до 

повреде права на имовину, које је загарантовано  Конвенцијом.  

 

Поред наведених иницијатива, Вукашин Аврић из Модриче доставио је Суду  

поднесак, означен као прилог иницијативи у предмету У-56/12, и то само у дијелу који 

се тиче оспорене одредбе члана 141. став 1. Закона.  У поднеску  указује да је наведена 

законска одредба садржински идентична одредби члана 32. Закона о основама 

пензијског и инвалидског осигурања СРЈ за коју је Одлуком Савезног уставног суда СРЈ 

утврђено да није у сагласности са Уставом Савезне Републике Југославије. Уз то, указује  

и на пресуду Европског суда за људска права, у предмету Лакићевић и остали против 

Црне Горе и Србије, којом је утврђено да је дошло до повреде члана 1. Протокола број 1. 

уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, односно до 

повреде права на имовину подносилаца жалби којима је обустављена исплата пензије 

када су, након пензионисања, поново наставили са професионалним активностима у 

адвокатури.  

  

Рјешењем Суда број У-41/13 од 30.12.2013. године, инцијатива Стеве Памучине је 

припојена иницијативи Николе Клиске, Славка Вучуревића и Бранислава Бореновића, 

примљеној под пословним бројем У-56/12, и одлучено је да се води јединствени 

поступак под пословним бројем У-56/12.  

 

У одговору Народне скупштине Републике Српске на инцијативе оспорени су 

наводи да наведена  законска рјешења угрожавају суштину права на пензију и да 

представљају недопуштено задирање у стечена права корисника пензије, истичући да се, 

све док је евентуално умањење одређених примања резулатат свеопште законске 

реформе и  има избалансиран утицај на кориснике истих, не може говорити о повреди 

Уставом зајемчених права. С тим у вези указују на Одлуку о допустивости у предмету 
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број 56721/00, Неилл и други против Уједињеног Краљевства, од 29. јануара 2002. 

године  и Одлуку о допустивости, број 43440/98 од 12. октобра 2000. године, као и на 

Одлуку овог суда у предмету број: У-58/05 од 27. фебруара 2007. године. Наводи се, 

такође, да је у надлежности законодавне власти да самостално, између осталог, 

редефинише осигурана права из пензијско-инвалидског система и то са сврхом 

прилагођавања и одрживости истог у амбијенту знатно измијењених привредних и 

социјалних прилика, с тим да је у наведеном поступању законодавац, у настојању да 

обезбиједи владавину права и заштиту права и слобода појединаца, ограничен 

искључиво начелима Устава. Поред тога, у одговору су детаљно образложени разлози 

због којих сматрају да није повријеђен члан  1. Протокола број 1. уз Конвенцију, као и 

разлози који указују да није повријеђен члан 10. Устава и у вези с тим наводи се да је 

законодавац тај који цијени оправданост различитог регулисања права и обавеза 

одређених истоврсних или сличних група ако се оваквим поступањем исправљају 

постојеће неједнакости међу њима или за то постоје други оправдани разлози. У 

одговору су, такође, оспорени наводи давалаца иницијативе који се односе на повреду 

Протокола број 12. уз Конвенцију, те члана 5. Устава и Амандмана LXVI на Устав 

Републике Српске, а посебно је наглашено да су нејасни наводи који се тичу одредаба 

члана 34. Закона и наводне повреде уставне гаранције права на правни лијек из члана 

113. Устава. Када је ријеч о наводима којима се оспорава потреба ранијег ступања на 

снагу предметног закона, те израженој сумњи у ваљаност поступка којим је установљено 

постојање нарочито оправданих разлога у Одлуци Народне скупштине број 01-2080/11 

("Службени гласник Републике Српске" број 134/11), у одговору се истиче да је 

законодавац, свјестан друштвених прилика и економско-социјалне ситуације, у складу 

са својим уставним овлашћењима, установио да овакви разлози постоје. Истовремено 

предметне разлоге би, с обзиром на њихову уопштену и комплексну природу, било 

немогуће набројати и притом задржати јасност Одлуке којом се утврђују. Сматрају да су 

разлози за раније ступање Закона на снагу образложени и аргументима поткријепљени у 

Стратегији реформе система пензијског и инвалидског осигурања, али и у образложењу 

Приједлога закона који је разматран на сједници Народне скупштине. Осим наведеног, у 

одговору је истакнуто да Уставни суд  није надлежан да оцјењује међусобну 

усаглашеност појединих одредаба истог закона, нити његову усаглашеност са одредбама 

Устава Босне и Херцеговине.  

 

Оспореним одредбама члана 34. Закона о пензијском и инвалидском осигурању 

("Службени гласник Републике Српске" број 134/11) прописано је да радна мјеста на 

којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, као и степен увећања стажа по 

том основу, рјешењем утврђује министар (став 1), да захтјев за утврђивање радних 

мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем може да поднесе 

послодавац, инспектор рада, синдикат и заинтересовани радник (став 2), да рјешење из 

става 1. овог члана министар доноси на приједлог Комисије за утврђивање радних мјеста 

на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем (став 3), да приједлог за 

утврђивање радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 

Комисија даје на основу анализе и мишљења о испуњености услова за утврђивање 

радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, да комисију 

коју чине представник Министарства, представник Фонда и доктор специјалиста 

медицине рада именује министар на период од четири године и да за свој рад имају 

право на накнаду (ставови 5. и 6), да анализу и мишљење о испуњености услова за 

утврђивање радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 

даје овлашћена организација (став 7), те да се поступак утврђивања и поступак ревизије 

радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, врсте ризика 

код којих се може уваћати стаж, неопходну документацију за доношење рјешења из 

става 1. овог члана и услове које морају испуњавати овлашћене организације из става 6. 
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овог члана министар утврђује правилником (став 8). Према садржају одредбе члана 44. 

Закона, висина старосне пензије одређује се тако што се лични бодови осигураника 

помноже са вриједношћу општег бода на дан остваривања права. Оспорени чланови 44, 

45, 46. и 47. Закона систематизовани су у глави IV тачка 1. која се односи на старосну 

пензију, тако да је чланом 44. прописан начин на који се одређује висина старосне 

пензије, чланом 45. начин на који се утврђују лични бодови осигураника, чланом 46. 

начин на који се утврђује лични коефицијент осигураника, чланом 47. начин на који се 

утврђује годишњи лични коефицијент, а чланом 48. прописана је вриједност општег 

бода на дан ступања на снагу Закона. Чланом 64. Закона прописано је да лични 

коефицијент осигураника код кога је узрок инвалидности повреда задобијена за вријеме 

вршења војне дужности у околностима оружаних сукоба, као и болест тог лица која је 

узрочно-посљедично везана за те околности, не може бити мања од 1,3. Према 

оспореном члану 68. Закона, лицу које остварује право на инвалидску пензију као 

осигураник из члана 17. овог закона годишњи лични коефицијент не може бити мањи од 

1 (један). Чланом 79. став 3. Закона прописано је да код одређивања породичне пензије 

члановима породице погинулог борца или погинулог учесника НОР-а лични 

коефицијент не може бити мањи од 1,3. Усклађивање пензија прописано је оспореним 

члановима 82. и 83. Закона, на начин да се вриједност општег бода из члана 48. овог 

закона усклађује од 1. јануара сваке године, почев од 2013. године, према проценту 

промјене просјечне нето плате у Републици у претходној години, те да се пензије 

остварене до 31. децембра претходне године усклађују од 1. јануара сваке године, 

почевши од 2013. године, према проценту који представља половину збира процента 

промјене просјечне нето плате и процента промјене потрошачких цијена на годишњем 

нивоу  у Републици у претходној години. Према оспореном члану 141. став 1. Закона, 

кориснику пензије који у складу са овим законом стекне статус осигураника у обавезном 

или добровољном осигурању, изузев осигураника из члана 12. тачке г) и д) овог закона, 

исплата пензије обуставља се за период тог осигурања. Оспореним чланом 142. Закона 

прописано је на који начин ће се кориснику старосне или инвалидске пензије коме је 

право признато према овом закону, а који стекне статус осигураника у обавезном или 

добровољном осигурању, на његов захтјев одредити нови износ пензије. У поглављу XI 

су дате прелазне и завршне одредбе, којима је између осталог у члану 172. став 4. 

прописано да ће за корисника пензије која је одређена од пензијског основа у складу са 

чланом 87. Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 32/00, 40/00, 37/01, 32/02, 40/02, 47/02, 110/03, 67/05, 20/07, 33/08, 

1/09, 71/09, 106/09 и 118/09) Фонд по службеној дужности донијети рјешење о 

утврђивању новог износа пензије одређене од пензијског основа у складу са члановима 

77. до 86. тог закона, од првог дана наредног мјесеца након ступања Закона на снагу. 

Чланом 176. Закона прописан је начин на који ће се кориснику пензије коме је право 

признато прије ступања на снагу овог закона и који је накнадно навршио најмање годину 

дана стажа осигурања одредити нови износ пензије а  чланом 185. Закона да овај закон 

ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике 

Српске".  

   

Уставни суд је, прије свега, утврдио да су оспорене одредбе чланова 34., 82. и 83. 

Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник Републике Српске" 

број 134/11), у току поступка пред Судом, измијењене и допуњене Законом о измјенама 

и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник 

Републике Српске“ број 82/13). 

 

Поред тога, утврђено је да је о уставности појединих одредаба овог Закона, 

Уставни суд одлучивао у раније вођеним поступцима. Наиме, рјешењем број: У-20/12 од 

26. јуна 2013. године („Службени гласник Републике Српске“ број 60/13) Уставни суд 
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Републике Српске није прихватио иницијативу за оцјену уставности, поред осталих, и 

одредаба члана 45. став 2, члана 47. став 5. и члана 172. ставови 1, 2, 3, 4. и 5. тачка в) 

Закона о пензијском и инвалидском осигурању. Суд је донио наведено рјешење 

полазећи, поред осталог, од чињенице да Устав не уређује услове и начин остваривања 

права из пензијског и инвалидског осигурања, те да се иста сагласно уставном 

овлашћењу из тачке 12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је 

замијењен члан 68. Устава, уређују законом и оцијенио да се оспореним законским 

одредбама не повређује принцип једнакости из члана 10. Устава будући да се прописани 

услови и начин остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања једнако 

односе на све осигуранике који се налазе у истој правној ситуацији прописаној тим 

одредбама. Такође, Суд је оцијенио да је прописивање начина престанка стечених права 

из пензијског и инвалидског осигурања, одређивања личних бодова и годишњег личног 

коефицијента, као и одређивање за које кориснике пензије ће Фонд за пензијско и 

инвалидско осигурање  Републике Српске, након ступања Закона на снагу, донијети 

ново рјешење о утврђивању новог износа пензије а за које изузетно неће поново 

доносити, у оквирима уставног овлашћења законодавца и ствар цјелисходности, за чију 

оцјену Суд није надлежан. 

 

Уз то, одлуком Суда У-38/12 од 30. октобра 2013. године („Службени гласник 

Републике Српске“ број 96/13) утврђено је да члан 141. став 1. Закона о пензијском и 

инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ број 134/11) није у 

сагласности са Уставом Републике Српске. Суд је у овом предмету оцијенио да начин на 

који су наведеном законском одредбом прописани услови под којим се користи право на 

пензију, није у сагласности са Уставом. Наиме, по оцјени Суда, чланом 141. став 1. 

Закона дошло је до повреде права на мирно уживање имовине грађана гарантованог 

чланом 1. Протокола број 1. уз Европску Конвенцију за заштиту људских права и 

основних слобода, те у вези с тим и члана 5. алинеја 1. и члана 48. став 1. Устава. Такође, 

Суд је оцијенио да је наведеном одредбом Закона дошло до повреде члана 10. Устава, 

којом се гарантује једнакост у правима, обавезама и у уживању једнаке правне заштите, 

те одредби члана 39. ст. 1. и 3. Устава, којим се јемчи слобода рада, слободан избор 

занимања и доступност радног мјеста под једнаким условима. 

 

Имајући у виду да је Уставни суд већ одлучивао о уставности одредаба чл. 45. 

став 2, члана 47. став 5, члана 141. став 1. и члана 172. став 4. Закона о пензијском и 

инвалидском осигурању ("Службени гласник Републике Српске" број 134/11), Суд је, на 

основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) одлучио да  не прихвати иницијативу за 

покретање поступка за оцјењивање уставности ових одредаба. 

 

У поступку оцјењивања уставности осталих оспорених одредби Закона о 

пензијском и инвалидском осигурању Суд је имао у виду да је Уставом Републике 

Српске утврђено: да се уставно уређење Републике темељи, поред осталог, на 

гарантовању и заштити људских слобода и права у складу са међународним стандардима 

(члан 5. алинеја 1), да су грађани Републике равноправни у слободама, правима и 

дужностима, једнаки пред законом и да уживају исту правну заштиту без обзира на расу, 

пол, језик, националну припадност, вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, 

образовање, имовно стање, политичко и друго увјерење, друштвени положај или друго 

лично својство (члан 10), да се слободе и права остварују, а дужности испуњавају на 

основу Устава, осим када је Уставом предвиђено да се услови за остваривање појединих  

од њих утврђују законом, а да се законом може прописати начин остваривања појединих 

права и слобода само када је то неопходно за њихово остваривање (члан 49. ст. 1. и 2), 

као и да Република уређује и обезбјеђује, између осталог, социјално осигурање и друге 
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облике социјалне заштите (тачка 12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, 

којим је замијењен члан 68. Устава). 

 

Приликом разматрања оспорених законских одредби Суд је имао у виду и 

одредбе члана 1. Протокола број 1. уз Европску конвенцију за заштиту људских права и 

основних слобода, којим је гарантовано право на имовину тако што је предвиђено да 

свако физичко или правно лице има право на неометно уживање своје имовине, те да 

нико не може бити лишен своје имовине, осим у јавном интересу (став 1), као и да 

претходне одредбе, међутим, ни на који начин не утичу на право државе да примјењује 

законе које сматра потребним да би регулисала коришћење имовине у складу са општим 

интересима или да би обезбиједила наплату пореза или других дажбина или казни (став 

2). Такође, одредбу члана 14. Европске конвенције за заштиту људских права и основних 

слобода којом је прописано да се уживање права и слобода предвиђених овом 

Конвенцијом обезбјеђује без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, 

боја коже, језик, вјероисповијест, политичко или друго мишљење, национално или 

социјално поријекло, веза с неком националном мањином, имовно стање, рођење или 

други статус. Сличну, мада не идентичну одредбу у погледу забране дискриминације 

садржи и члан 1. ст. 1. и 2. Протокола број 12. уз ову Конвенцију, према којој ће се свако 

право које закон предвиђа остваривати без дискриминације по било ком основу као нпр. 

полу, раси, боји коже, језику, вјероисповијести, политичком и другом увјерењу, 

националном или друштвеном поријеклу, повезаности с националном мањином, 

имовини, рођењу или другом статусу и да јавне власти неће ни према коме вршити 

дискриминацију по основама као што су они поменути у ставу 1. 

 

Полазећи од наведених уставних одредби, Законом о пензијском и инвалидском 

осигурању прописано је да се овим законом уређује обавезно пензијско и инвалидско 

осигурање на основу међугенерацијске солидарности и добровољно пензијско и 

инвалидско осигурање за лица која нису обавезно осигурана по овом закону, као и права 

и обавезе на основу тих осигурања (члан 1), да се, обавезним и добровољним 

осигурањем, на начелима узајамности и солидарности, осигураницима обезбјеђују права 

у случају старости и инвалидности, а у случају смрти осигураника, односно корисника 

пензије право се обезбјеђује члановима њихових породица (члан 2), те да се права из 

пензијског и инвалидског осигурања остварују и користе само под условима прописаним 

законом, а да обим права зависи од дужине пензијског стажа осигураника и висине плата 

и основица осигурања на које је плаћен допринос за пензијско и инвалидско осигурање 

(члан 3).  

 

Оцјењујући уставност оспорених одредби члана 34. Закона, Суд је поред раније 

наведених одредаба Устава имао  у виду и  члан 97. Устава, којим је утврђено да послове 

државне управе обављају министарства и други републички органи управе (став 1), те да 

министарства и други републички органе управе проводе законе и друге прописе  и 

опште акте Народне скупштине и Владе и акте предсједника Републике, рјешавају у 

управним стварима, врше управни надзор и обављају друге управне послове утврђене 

законом (став 2), као и  члан 111. Устава, према којем државни органи и организације 

које врше јавна овлашћења могу у појединачним стварима рјешавати о правима и 

обавезама грађана или примјењивати мјере принуде и ограничења, само у законом 

прописаном поступку у коме је свакоме дата могућност да брани своја права и интересе 

и да против донесеног акта изјави жалбу, односно употријеби друго законом предвиђено 

правно средство.  

 

Уз то, приликом оцјене оспореног члана 34. Закона, Суд је имао у виду и одредбе 

чланова 30, 31. и 32. истог закона којима је одређен појам стажа осигурања са увећаним 
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трајањем, затим  прописани критеријуми за одређивање радног мјеста, односно посла на 

којем је рад нарочито тежак, опасан и штетан по здравље, као и општи услови за 

примјену овог института. У том смислу, а поводом навода давалаца иницијативе да се 

битна питања од којих зависи остваривање права из пензијског и инвалидског осигурање 

не могу преносити на извршне органе власти, Суд је оцијенио да је законодавац, у 

оквиру наведеног уставног овлашћења да уреди систем у области социјалног осигурања 

и других облика социјалне сигурности, што подразумијева и систем пензијског и 

инвалидског осигурања, прописао услове и начин остваривања права и обавеза по 

основу овог осигурања, а у оквиру тога и стаж осигурања који се рачуна са увећаним 

трајањем. Дакле, Законом су прописани услови и критеријуми за одређивање 

конкретних радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем а 

министар је само овлашћен, да у сваком појединачном случају, по  захтјеву овлашћених 

лица и на законом прописан начин  утврди да ли одређено радно мјесто испуњава услове 

да буде утврђено као радно мјесто на којем се стаж осигурања рачуна са увећаним 

трајањем, као и степен увећања стажа по том основу. Стога, по оцјени Суда, 

прописивањем као у оспореним одредбама члана 34. Закона нису прекорачена уставна 

овлашћења законодавца из тачке 12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске да 

уређује и обезбјеђује, поред осталог, социјално осигурање и друге облике социјалне 

заштите.  

 

Суд је, такође, оцијенио да нису основани ни наводи давалаца иницијативе да 

оспорени члан 34. Закона није у сагласности са Уставом будући да њиме није прописано 

који је орган надлежан да рјешава по жалбама лица која су овлашћена да поднесу 

захтјеве за утврђивање радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним 

трајањем. Приликом овакве оцјене Суд је пошао од одредбе члана 113. став 3. Устава, 

којом је утврђено да о законитости појединачних аката, којима државни органи и 

организације које врше јавна овлашћења рјешавају о правима или обавезама, одлучује 

суд у управном спору, ако за одређену ствар није законом предвиђена друга судска 

заштита. Наиме, судска заштита у управном спору уређена је Законом о управним 

споровима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 109/05 и 63/11). Овај закон 

уређује предмет управног спора, надлежност за рјешавање управних спорова, странке, 

правила поступка, правна средства и обавезност пресуде, прописујући да у управним 

споровима судови одлучују о законитости коначних аката којима републички органи 

управе и републичке управне организације, и ограни јединице локалне самоуправе у 

општини и граду, предузећа, установе и друга правна лица која врше јавна овлашћења, 

рјешавају о правима и обавезама физичких и правних лица или других странака у 

појединачним управним стварима. С обзиром на изложено, а имајући у виду садржину 

оспореног члана 34. Закона, Суд је оцијенио да оспореним прописивањем није доведена 

у питање могућност да, против рјешења министра као коначног појединачног акта, 

одлучи суд  у управном спору.   

 

Оспорене одредбе члана 44., члана 45. ставови 1., 2., 3. и 4., члана 46, члана 47. 

ставови 1., 2., 3., 4., 6. и 7., члана 48., те чланова 82. и 83. Закона су, по оцјени Суда, 

такође донесене у оквиру уставних овлашћења законодавца да уреди систем пензијског 

и инвалидског осигурања, а у оквиру тога права и обавезе по том основу, као и услове и 

начин остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања. Наиме, законско 

прописивање начина обрачуна висине старосне пензије које се заснива на бодовном 

систему према коме се све пензије исказују у личним бодовима, а висина пензије 

одређује према формули која представља производ личног бода и вриједности општег 

бода, који је исти за све осигуранике на дан остваривања права као и начин обрачуна 

годишњег личног коефицијента, те вриједности општег бода на дан ступања на снагу 

закона засновано је, по оцјени Суда, на уставном овлашћењу из члана 49. ст. 1. и 2. 
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Устава и тачке 12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске. У оквиру наведеног 

уставног овлашћења законодавног органа је и прописивање начина усклађивања 

вриједности општег бода и начина усклађивања пензија. Оваква оцјена у погледу 

наведених законских одредби, по оцјени Суда, произлази из чињенице да Устав не 

утврђује на непосредан начин одређена права по основу пензијског осигурања већ даје 

овлашћење законодавцу да у цјелини уреди начин остваривања права запослених и 

чланова њихових породица на социјалну сигурност и социјално осигурање поштујући 

при томе ограничења која пред њега поставља Устав, а посебно она која произлазе из 

начела владавине права и она којима се се штите општа уставна добра и вриједности, као 

што је нпр. равноправност грађана. Начин на  који начин ће ова питања бити уређена су, 

одраз цјелисходне процјене законодава у уређивању пензијског и инвалидског 

осигурања, а оцјену оправданости и цјелисходности законских рјешења, према члану 

115. Устава, Уставни суд није надлежан да оцјењује.   

 

При томе, прописаним начином бодовног вредновања пензијског стажа за 

одређивање висине старосне пензије, као и начина усклађивања вриједности општег 

бода и усклађивања пензија није дошло до повреде начела равноправности из члана 10. 

Устава, како то наводе даваоци иницијативе, будући да се једнако односе на све грађане-

осигуранике, који се налазе у истој правној ситуацији прописаној оспореним одредбама. 

Наиме, уставни принцип једнакости и равноправности грађана из члана 10. Устава, не 

подразумијева једнакост грађана у апсолутном смислу те ријечи, већ изједначеност у 

правима и слободама оних грађана који се, са аспекта удовољавања одређеним истим 

критеријумима, могу сврстати у заједничку категорију, а који се, при томе налазе у 

истим правним ситуацијама. Из истих разлога оспорене одредбе нису несагласне ни са 

одредбама члана 14. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода 

и члана 1. Протокола број 12. уз Конвенцију.  

 

Наводи давалаца иницијативе који се тичу нејасноћа које наводно ствара одредба 

члана 47. став 1. Закона, као  и начин примјене оспорених законских рјешења, по оцјени 

Суда, не доводе у питање сагласност оспорених одредби овог закона са Уставом. Узгред, 

иако је ранијом одлуком овог Суда одлучивано о сагласности одредбе члана 47. став 5. 

Закона о пензијском и инвалидском осигурању са Уставом, указује се да овај Суд није 

надлежан за оцјењивање сагласности оспорене одредбе члана 47. став 5. Закона са 

чланом 3. став 2. истог закона, будући да, према члану 115. Устава, не оцјењује 

међусобну сагласност одредаба истог Закона.  

 

У односу на оспорене одредбе чланова 64,  68. и 79. став 3. Закона, Суд је утврдио 

да нормирањем као у наведеним одредбама није дошло до повреде члана 10. Устава, 

како то тврде даваоци иницијативе и члана 14. Европске конвенције. Оспорене одредбе 

којима се прописује да годишњи лични коефицијент одређеним категоријама 

осигураника односно члановима породице погинулог борца или погинулог учесника 

НОР-а не може бити мањи од мањи од 1,3 ( за лица из члана 64. и 79. став 3) односно 

мањи од 1 (за лица на која се односи члан 68) су, по оцјени Суда, у оквиру уставног 

овлашћења законодавца да уређује социјално осигурање из тачке 12. Амандмана XXXII 

на Устав Републике Српске. Наведене одредбе се односе једнако, под истим условима, 

на све грађане који се налазе у истој правној ситуацији прописаној тим одредбама. О 

оправданости овим законским одредбама утврђене висине личног коефицијента 

наведеним категоријама лица, као и њиховој примјени у пракси, Уставни суд у смислу 

члана 115. Устава није надлежан да одлучује.  

 

Оспореним одредбама чланова 142. став 2. и члана 176. став 2. Закона, којима је 

прописан начин поновног одређивања пензије за кориснике старосне или инвалидске 
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пензије који су право на пензију остварили по новом закону, односно начин поновног 

одређивање пензија корисницима којима је право на пензију признато по прописима 

који су се примјењивали до дана ступања на снагу овог закона, такође, по оцјени Суда 

није, повријеђен уставни принцип једнакости из члана 10. Устава, јер једнакост, као што 

је већ речено, не подразумијева једнакост у апсолутном смислу, већ гарантује једнакост 

грађана који се налазе у истим или случним правним ситуацијама. У конкретном случају 

лица која третирају оспорене законске одредбе не налазе се у истим правним 

ситуацијама, због чега је законодавац могао, сходно својим уставним овлашћењима, да 

на различит начин пропише начин поновног одређивања пензија.  Цијенећи  остале 

наводе и разлоге оспоравања одредаба члана 142. став 2. Закона, Суд је утврдио да се 

ради о питањима изван надлежности Уставног суда, с обзиром на то да Уставни суд  

није надлежан да оцјењује уставност појединих одредаба Закона са становишта њихове 

прецизности и примјене. Исто тако, Суд није надлежан да разматра усаглашеност 

оспореног члана 176. Закона са чланом 3. истог закона.  

 

У погледу навода даваоца иницијативе да оспорени члан 172. Закона није у 

сагласности са чланом 10. Устава из разлога што борци Војске Републике Српске нису 

изузети од поновног одређивања пензија, Суд је рјешавајући о уставности одредаба 

члана 172. став 5. тачка в) Закона, у предмету У-20/12 заузео став да је ствар 

законодавне политике и разлога цјелисходности одређивање за које се кориснике 

пензије, након ступања на снагу овог закона, неће поново одређивати пензија. Чињеница 

да одређена категорија лица није обухваћена законским рјешењем не чини те одредбе 

неуставним, јер се њихова уставност цијени према ономе што те одредбе садрже. Наиме, 

Суд може само да оцијени да ли се конкретним законским рјешењем повређује наведено 

уставно начело, али не и да ли је ово начело повријеђено само зато што одређена 

категорија лица, која би по мишљењу даваоца иницијативе, требала бити изузета од 

поновног одређивања  пензија  није обухваћена.  

 

Оспореним одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, по оцјени 

Суда, није повријеђено ни право на мирно уживање имовине утврђено чланом 1. 

Протокола број 1. уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних 

слобода. Наиме, право на пензију не подразумијева право на одређени износ пензије. 

Имајући у виду да је у конкретном случају управо такав случај, односно да је оспореним 

одредбама прописан начин одређивања висине старосне пензије, утврђивања 

коефицијената, као и начин усклађивања пензија, не може се сматрати да је дошло до 

повреде наведеног права предвиђеног Конвенцијом. 

 

Оцјењујући оспорени члан 185. Закона, којим је прописано  да овај закон ступа на 

снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске",  

Суд је имао у виду одредбу члана 109. став 1. Устава, којом је утврђено да закони, други 

прописи и општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања, осим 

ако из нарочито оправданих разлога није предвиђено да раније ступе на снагу. Полазећи 

од наведене одредбе Устава, а након увида у Одлуку број: 01-2080/11од 23. децембра 

2011. године („Службени гласник Републике Српске“ број 134/11), Суд је утврдио да 

оспореном одредбом члана 185. Закона није повријеђен уставни принцип из члана 109. 

став 1. Устава, јер је Народна скупштина Републике Српске у поступку доношења 

Закона утврдила да постоје нарочито оправдани разлози за ступање на снагу Закона 

наредног дана од дана објављивања. Суд, према члану 115. Устава, није надлежан да 

цијени оправданост и цјелисходност разлога, већ само да ли су разлози за то утврђени од 

стране Народне скупштине у поступку доношења Закона. 

Према члану 115. Устава, Уставни суд није надлежан да оцјењује сагласност 

оспорених одредаба Закона о пензијском и инвалидском осигурању са одредбама члана 
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2. ст. 2. и 3. тачка к) и став 4. Устава Босне и Херцеговине и члана 1. Анекса 6. уз Општи 

оквирни споразум за мир у Босни и Херцеговини. 

 

Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и 

прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. 

став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 104/11), одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

 

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења.  

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, Зоран 

Липовац, проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик  проф. др 

Снежана Савић. 

 

 

Број: У-56/12                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

19. фебруар 2014. године                                                                         УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                                       Џерард Селман     

 

 

 

 

 

 

 

Уставни суд неће прихватити иницијативу за покретање поступка за оцјену 

уставности и законитости неког општег правног акта у случају када је већ 

одлучивао о истој ствари.  

Уставни принцип једнакости и равноправности грађана не подразумијева 

једнакост грађана у апсолутном смислу те ријечи, већ изједначеност у правима и 

слободама оних грађана који се, са аспекта удовољавања одређеним истим 

критеријумима, могу сврстати у заједничку категорију, а који се, при томе, налазе у 

истим правним ситуацијама.  

Оспореним одредбама закона којима је прописан начин одређивања висине 

пензије, утврђивања коефицијената и начин усклађивања пензија није повријеђено 

право на имовину, јер право на пензију не подразумјева право на одређени износ 

пензије. 

Нема повреде уставног принципа обавезности vacatio legis иако је закон 

ступио на снагу наредног дана од дана објављивања, јер је законодавац у поступку 

доношења закона утврдио да за то постоје нарочито оправдани разлози чију 

оправданост и цјелисходност Уставни суд није надлежан да цијени. 
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Рјешење 

Број: У-92/12 oд 19. фебруара 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 14/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 40. став 5, члана 57. тачка б) и члана 61. став 1. тачка б) Закона о Уставном суду 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на 

сједници одржаној 19. фебруара 2014. године, донио је  

 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 

Обуставља се поступак за оцјену уставности члана 1. Закона о измјенама и 

допунама Закона о прекршајима Републике Српске («Службени гласник Републике 

Српске» број 29/10) и члана 12. став 5. тачка б) и в) Закона о заштити од насиља у 

породици («Службени гласник Републике Српске» број 102/12).   

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Зоран Булатовић, први замјеник главног окружног тужиоца Бања Лука, дао је 

Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање 

поступка за оцјену уставности члана 1. Закона о измјенама и допунама Закона о 

прекршајима Републике Српске («Службени гласник Републике Српске » број 29/10) и 

члана 12. став 5. тачка б) и в) Закона о заштити од насиља у породици («Службени 

гласник Републике Српске» број 102/12), која је допуњена поднеском од 26. децембра 

2012. године. Иако је у иницијативи наведено да се тражи оцјена уставности члана 2. 

став 1. Закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике Српске, из 

садржаја иницијативе, као и навода о повреди Устава, несумњиво произлази да је 

оспорен члан 1. овог закона, којим су измијењене и допуњене одредбе члана 2. став 1. 

Закона о прекршајима Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 

34/06 и 1/09). Давалац иницијативе наводи да оспорени члан 1. Закона о измјенама и 

допунама Закона о прекршајима Републике Српске и члан 12. став 5. тачка б) и в) Закона 

о заштити од насиља у породици, нису у сагласности са одредбама члана 128. став 2. и 3. 

Устава Републике Српске, те да су оспорене одредбе Закона о заштити од насиља у 

породици, такође, несагласне са чланом 1. Закона о тужилаштвима Републике Српске 

(«Службени гласник Републике Српске» бр. 55/02, 85/03, 115/04 и 68/07) и чланом 43. 

Закона о кривичном поступку Републике Српске («Службени гласник Републике 

Српске» број 53/12). Поред тога, давалац иницијативе, уз достављену документацију, 

указује на, евентуалне, отежавајуће околности организационе, кадровске и материјално -

техничке природе у раду овог државног органа, произашле, по његовом мишљењу, из 

оспорених законских рјешења и њихове примјене. На основу изложеног предлаже да 

Суд утврди да оспорене законске одредбе нису у сагласности са Уставом.   

 

У одговору на иницијативу који је доставила Народна скупштина Републике 

Српске оспоравају се наводи даваоца иницијативе као неосновани, те истиче да, сходно 

члану 115. Устава, није у надлежности Уставног суда да оцјењује међусобну сагласност 

појединих закона. Предложе се да Суд дату иницијативу не прихвати.                        
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Оспореним чланом 1. Закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима 

Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број 29/10) додаје се у члану 

2. у ставу 1. Закона о прекршајима Републике Српске («Службени гласник Републике 

Српске» бр. 34/06 и 1/09) тачка а), која прописује да је подносилац захтјева за покретање 

прекршајног поступка овлашћени орган, тужилац и штећени, а досадашње тачке а), б), 

ц), е), ф), г), и х) постају тачке б), ц), д), е), ф), г), х) и и), док се у досадашњој тачки а), 

која постаје тачка б), прва алинеја мијења и гласи: «надлежни полицијски или други 

органи Босне и Херцеговине и Министарство унутрашњих послова Републике Српске».  

 

 Оспореним одредбама члана 12. став 5. тачка б) и в) Закона о заштити од насиља 

у породици («Службени гласник Републике Српске» број 102/12) прописано је да 

тужилац у складу са околностима конкретног случаја, поред осталог, подноси захтјев за 

покретање прекршајног поступка и/или подноси приједлог за изрицање хитне мјере 

заштите.  

 

Давалац иницијативе је, поднеском од 18. децембра 2013. године, обавијестио 

Суд да одустаје од иницијативе која је датирана 12. децембра 2012. године, а код овог 

суда запримљена 18. децембра 2012. године под бројем У-92/12. 

 

С обзиром на то да је давалац иницијативе у току поступка одустао од 

иницијативе за оцјењивање уставности оспорених закона, а Суд није нашао основа да по 

сопственој иницијативи настави поступак, одлучено је да се, на основу члана 57. тачка б) 

Закона о уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

104/11 и 92/12), поступак обустави.    

 

Цијенећи да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и 

прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. 

став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 104/11 и 92/12), у овом предмету одлучио без доношења рјешења о 

покретању поступка.   

  

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, Зоран 

Липовац, проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић .   

 

 

 

Број: У-92/12                                   ПРЕДСЈЕДНИК  

19. фебруар 2014. године                                                               УСТАВНОГ СУДА

  

                                     Џерард Селман 

 

 

 

 

Уставни суд ће обуставити поступак за оцјену уставности и законитости 

општег акта у случају када давалац одустане од дате иницијативе, а Суд не нађе 

основа да по сопственој иницијативи настави поступак. 
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Одлука 

Број: У-6/13 oд 19. фебруара 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 14/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 37. став 1. тачка д), члана 40. став 5, члана 60. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. 

тачке б) и г) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике 

Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 19. фебруара 2014. године, д о н и о  је 

 

 

   

О Д Л У К У 
 

Утврђује се да члан 71. ст. 1, 2. и 3. Закона о судовима Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске" број 37/12) није у сагласности с Уставом 

Републике Српске. 

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјену уставности 

члана 71. став 4. Закона о судовима Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" број 37/12), чланова 4. и 5. Закона о платама и другим накнадама 

судија и тужилаца у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" број 

30/07) и члана 2. Закона о измјенама и допуни Закона о платама и другим накнадама 

судија и тужилаца у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" број 

116/12). 

   

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

           

Сања Лубурић, Гордана Митровић, Јелена Гарача, Дино Муслић, Синиша 

Лазаревић, Огњен Ђурић и Љубиша Драгичевић, стручни сарадици Основног суда у 

Бањој Луци, и Јелена Јанковић, Данијела Васиљевић, Јелена Граховац, Драгомир 

Обрадовић, Синиша Марковић, Вања Пантић, Владимир Симовић, Вибор Вучић, 

Предраг Тепић и Лана Дашић, стручни сарадници Окружног суда у Бањој Луци, 

поднијели су Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјену уставности члана 71. Закона о судовима Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" број 37/12), чл. 4. и 5. Закона о платама и другим накнадама судија и 

тужилаца у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" број 30/07) и 

члана 2. Закона о измјенама и допуни Закона о платама и другим накнадама судија и 

тужилаца у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" број 116/12). У 

иницијативи се наводи да оспорени члан 71. Закона о судовима Републике Српске, којим 

је прописано које послове обављају стручни сарадници у судовима, није у сагласности са 

чланом 125. Устава, јер ова уставна одредба не предвиђа да судски поступак, као ни 

одређене радње у овом поступку, могу спроводити стручни сарадници. Наиме, даваоци 

иницијативе истичу да према члану 68. став 2. и члану 70. оспореног закона, стручни 

сарадници имају статус радника суда које именује предсједник суда, тако да не могу 

предузимати радње у судском поступку за које су овлашћени искључиво носиоци судске 

функције, те да непосредни надзор судије над радњама које у поступку предузима 

стручни сарадник не може надомјестити недостатак судијских овлашћења стручном 

сараднику. У иницијативи се даље наводи да су оспорене одредбе чл. 4. и 5. Закона о 

платама и другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској и члана 2. Закона о 

измјенама и допуни Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у 
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Републици Српској супротне члану 68. став 2. Закона о судовима Републике Српске и 

члану 1. став 2. Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске. 

Даваоци иницијативе такође сматрају да у Уставу нема правног упоришта за 

прописивање плата и накнада по основу рада стручних сарадника Законом о платама и 

другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској, јер се ради о лицима која 

спадају у категорију радника суда, тако да су оспореним прописивањем доведени у 

неравоправан положај у односу на остале раднике суда на које се примјењују повољније 

одредбе Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске. Тиме је, 

како се наводи, дошло до повреде члана 10. Устава, који гарантује равноправност 

грађана пред законом, као и одредбе члана 39. став 5. Устава. Истовремено, како се 

истиче, Законом о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској 

законодавац није прописао дужину трајања годишњег одмора стручних сарадника (за 

разлику од носилаца правосудних функција чији је годишњи одмор регулисан овим 

законом), чиме су ова лица упућена да своја права по овом основу остварују, као и други 

радници суда, на основу Закона о платама запослених у органима управе Републике 

Српске. Сагласно наведеном, даваоци иницијативе предлажу да Суд, након проведеног 

поступка, утврди да оспорене законске одредбе нису у сагласности са Уставом.  

     

У одговору на иницијативу који је доставила Народна скупштина Републике 

Српске наводи се, прије свега, да према члану 115. Устава, Уставни суд није надлежан 

да оцјењује међусобну сагласност закона, због чега се на наводе у погледу усклађености 

Закона о судовима Републике Српске са Законом о платама и другим накнадама судија и 

тужилаца у Републици Српској неће изјашњавати. Такође се наводи да није у стварној 

надлежности Уставног суда да оцјењује разлоге цјелисходности којима се руководио 

законодавац приликом усвајања оспорених законских рјешења. Доносилац преметних 

закона сматра да из навода иницијативе произлази, прије свега, незадовољство 

оспореним нормирањем, те да даваоци иницијативе погрешно тумаче Устав Републике 

Српске, сматрајући да непостојање одређених одредаба у закону доводи до његове 

неуставности. У одговору се указује на то да је, према Закону о судовима Републике 

Српске, стручни сарадник лице које је дипломирани правник са положеним правосудним 

испитом и које се припрема за носиоца правосудне функције, али је не обавља, јер сваки 

нацрт одлуке коју припреми, судија може, али не мора да прихвати, тако да је и даље 

акцент правосудне функције на судији, у складу са чланом 125. Устава.    

   

 Чланом 71. Закона о судовима Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске" број 37/12) прописано је да стручни сарадник може, по овлашћењу и под 

непосредним надзором судије, спроводити одређене радње у судском поступку (став 1), 

да након спроведених радњи из става 1. овог члана, стручни сарадник израђује и 

доставља судији нацрт судске одлуке (став 2), да се радње из став 1. овог члана могу 

спроводити у сљедећим поступцима: парничном поступку у споровима мале вриједности 

у којима је предмет спора новчано потраживање или накнада штете (тачка а), у  

извршном поступку (тачка б), у ванпарничном поступку, осим поступка одузимања 

пословне способности, развргнућа сувласничке заједнице и уређења међа (тачка в), у 

оставинском (г) и прекршајном поступку (д); да виши стручни сарадник помаже судији у 

његовом раду, израђује нацрте судских одлука, проучава правна питања, судску праксу и 

правну литературу, израђује нацрте правних схватања, те обавља самостално или под 

надзором и по упутствима судије и друге стручне послове (став 4). 

 

Оспореним чланом 4. Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у 

Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" број 30/07) прописано је да 

основна мјесечна плата стручних сарадника који обављају судску функцију у складу са 

чланом 50. став 2. Закона о судовима Републике Српске износи 1.200 КМ (став 1), те да 
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број стручних сарадника из става 1. овог члана одређује Високи судски и тужилачки 

савјет Босне и Херцеговине, да стручне сараднике именује овај савјет у складу са 

Пословником Савјета и на том радном мјесту стручни сарадник не може провести више 

од шест година (став 2). Према члану 5. овог закона, основна мјесечна плата сваког 

судије и тужиоца из члана 2, односно 3. овог закона и стручног сарадника из члана 4. 

повећава се за 0,5% за сваку пуну годину радног стажа, највише до 40 година. 

 

Чланом 2. Закона о измјенама и допуни Закона о платама и другим накнадама 

судија и тужилаца у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" број 

116/12), којим је у цијелости измијењен члан 4. Закона о платама и другим накнадама 

судија и тужилаца у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" бр. 

30/07 и 118/07), прописано је да основна мјесечна плата стручног сарадника у основном 

суду и окружном привредном суду износи 1.200 КМ (став 1), да основна мјесечна плата 

вишег стручног сарадника у окружном суду и Вишем привредном суду износи 1.400 КМ 

(став 2), да основна мјесечна плата вишег стручног сарадника у Врховном суду износи 

1.800 КМ (став 3), да основна мјесечна плата стручног сарадника у окружном 

тужилаштву и Републичком тужилаштву износи 1.600 КМ (став 4), те да се основна 

мјесечна плата из ст. 1, 2, 3. и 4. овог члана умањује за 10% (став 5).  

 

У поступку оцјењивања оспореног члана 71. Закона о судовима Републике 

Српске, Суд је, прије свега, имао у виду одредбу тачке 10. Амандмана XXXII на Устав 

Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, којом је утврђено да Република 

уређује и обезбјеђује организацију, надлежности и рад државних органа, као и чланова 

121. и 122. Устава, према којима судску власт врше судови, а оснивање, надлежност, 

организација и поступак пред судовима уређују се законом. Поред тога, чланом 125. 

Устава утврђено је да суд суди у вијећу (став 1), да се законом уређује у којим стварима 

суди судија појединац (став 2), да у суђењу учествују и судије поротници на начин 

утврђен законом (став 3), те да се законом може прописати да у одређеним судовима и у 

одређеним стварима у суђењу учествују само судије (став 4).  

 

У наведеним уставним одредбама је, по оцјени Суда, садржано овлашћење 

Народне скупштине да Законом о судовима Републике Српске уреди организацију, 

надлежност и функционисање основних судова, окружних судова, окружних привредних 

судова, вишег привредног суда и Врховног суда Републике Српске. Поступајући у 

оквиру ових овлашћења, законодавац је прописао да судови суде као судије појединци 

или у вијећима судија, односно вијећима судија и судија поротиника, а уређујући питање 

унутрашње организације судова, регулисао је, између осталог, положај стручних 

сарадника у судовима и дјелокруг послова које обављају ова лица. Тако је чланом 68. 

став 2. Закона о судовима Републике Српске прописано да су радници суда, у смислу 

овог закона, сва запослена лица осим судија, док су чланом 69. одређени услови у 

погледу стручне спреме и радног искуства које морају испуњавати стручни сарадници у 

судовима. Поред тога, према члану 70. став 1. овог закона, стручне сараднике и више 

стручне сараднике, по окончању поступка јавне конкуренције, именује предсједник суда 

на неодређено вријеме.        

 

Имајући у виду наведене одредбе Устава, као и цитиране законске одредбе којима 

је одређен начин именовања и статус стручних сарадника у судовима, Суд је оцијенио да 

прописивање као у оспореном члану 71. ст. 1, 2. и 3. Закона о судовима Републике 

Српске, према којем стручни сарадници могу по овлашћењу и под надзором судије 

спроводити одређене радње у парничном, ванпарничном, извршном, оставинском и 

прекршајном поступку, није у сагласности са Уставом. Наиме, како из одредбе члана 

125. Устава произлази, судови суде у вијећу судија (или у законом предвиђеним 
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случајевима у вијећу сачињеном од судија и судија поротника), или суди судија 

појединац. Осим тога, када се има у виду правна  природа и структура судских 

поступака из оспореног члана 71. став 3. предметног закона, Суд сматра да само судија, 

као носилац правосудне функције, може водити поступак, дакле лично предузимати 

законом предвиђене процесне радње, те на основу проведеног поступка и непосредно 

изведених доказа и утврђених чињеница донијети одлуку. Уставом утврђени положај 

суда и судија, по мишљењу Суда, не омогућава пренос било којих судијских овлашћења 

на друга лица, без обзира на то што се у конкретном случају ради о стручним 

сарадницима који су дипломирани правници са положеним правосудним испитом, тако 

да све радње које сачињавају судски поступак предузима искључиво судија. Осим тога, 

оспореном одредбом члана 71. ст. 1, 2. и 3. законодавац није прописао које су то 

конкретне радње у поступку које може спроводити стручни сарадник по овлашћењу и 

под надзором судије, тако да је оваквим нормирањем фактички остављено на 

диспозицију судијама да сами одреде које ће радње у поступку повјерити на провођење 

стручном сараднику. Сходно наведеном, Суд је оцијенио да је оваквим прописивањем 

дошло до повреде начела уставности из члана 108. став 1. Устава, према којем закони, 

статути, други прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом.  

 

У погледу оспореног става 4. члана 71. Закона о судовима Републике Српске, 

којим је прописано које послове обављају виши стручни сарадници, Суд је оцијенио да 

оваквим нормирањем није дошло до повреде уставних гаранција на које се позивају 

даваоци иницијативе. Овом одредбом је, наиме, прописано да виши стручни сарадник 

помаже судији у његовом раду, израђује нацрте судских одлука, проучава правна 

питања, судску праксу и правну литературу, израђује нацрте правних схватања, те 

обавља самостално или под надзором и по упутствима судије и друге стручне послове. 

Ради се, дакле, о пословима који не задиру у судски поступак и вршење судијске 

функције, већ представљају помоћне стручне послове, којима се стручни сарадници, 

кроз сарадњу и помоћ судијама приликом вођења поступка и израде одлука, припремају 

за евентуално вршење правосудне функције. Сагласно наведеном, Суд је оцијенио да 

оваквим нормирањем није дошло до повреде члана 125. Устава.  

 

Разматрајући оспорене одредбе чл. 4. и 5. Закона о платама и другим накнадама 

судија и тужилаца у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" број 

30/07) и члана 2. Закона о измјенама и допуни Закона о платама и другим накнадама 

судија и тужилаца у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" број 

116/12), Суд је имао у виду да је одредбом тачке 12. Амандмана XXXII на Устав 

Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, утврђено да Република уређује и 

обезбјеђује, између осталог, радне односе, те да се према члану 49. ст. 1. и 2. Устава, 

слободе и права остварују, а дужности испуњавају непосредно на основу устава, осим 

ако је Уставом предвиђено да се услови за остваривање појединих од њих утврђују 

законом, те да се законом може прописати начин остваривања појединих права и 

слобода само када је то неопходно за њихово остваривање. Поред тога, према члану 39. 

став 5. Устава, свако по основу рада има право на зараду у складу са законом и 

колективним уговором. Сагласно наведеним уставним овлашћењима, законодавац је 

Законом о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској утврдио 

плате, накнаде и одређена друга материјална права судија, тужилаца и стручних 

сарадника у Републици Српској. Тако је оспореним одредбама овог закона утврђена 

основна мјесечна плата стручних сарадника и виших стручних сарадника, те је 

прописано умањење основне мјесечне плате ових лица за 10% (члан 2. Закона о 

измјенама и допуни Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у 

Републици Српској којим је у цијелости измијењен оспорени члан 4. Закона о платама и 

другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској), док је оспореним чланом 5. 
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Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској одређен 

проценат повећања основне мјесечне плате судија, тужилаца и стручних сарадника за 

сваку пуну годину радног стажа.  

 

С обзиром на чињеницу да је, како је већ наведено, оспорени члан 4. Закона о 

платама и другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској ("Службени 

гласник Републике Српске" број 30/07) у цијелости измијењен чланом 2. Закона о 

измјенама и допуни Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у 

Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" број 116/12), односно да je 

престао да важи прије подношења иницијативе, Суд је, примјеном члана 37. став 1. тачка 

д) Закона о Уставном суду Републике Српске, одлучио да не прихвати иниицјативу за 

оцјену уставности ове одредбе, јер не постоје процесне претпоставке за вођење поступка 

и одлучивање о овој законској одредби.      

 

Оцјењујући члан 5. Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у 

Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" број 30/07) и члан 2. Закона 

о измјенама и допуни Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у 

Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" број 116/12), Суд је 

оцијенио да оваквим прописивањем висине плате стручних сарадника, те начина 

увећања плате по основу радног стажа, нису доведене у питање уставне гаранције о 

праву на зараду по основу рада из члана 39. став 5. Устава, како то сматрају даваоци 

иницијативе, јер предметне законске одредбе ни на који начин не ограничавају, нити 

онемогућавају остваривања овог права. Поред тога, наведена одредба Устава управо и 

предвиђа да се законом и колективним уговором уређује питање зараде као права из 

радног односа. У вези са наведеним, Суд указује на то да су висина основне плате, као и 

евентуална законом предвиђена умањења плате, ствар цјелисходне процјене законодавца 

приликом уређивања ових правних односа, а питање оправданости оспорених законских 

рјешења, према члану 115. Устава, није у домену уставносудске контроле. Истовремено, 

Суд је оцијенио да начин на који је предметним законским одредбама уређено питање 

плата стручних сарадника не доводи до повреде начела равноправности и једнакости 

пред законом из члана 10. Устава, на које указују даваоци иницијативе. Наиме, 

прописани  услови подједнако се односе на све стручне сараднике који се налазе на 

одређеним радним мјестима, односно у истим правним ситуацијама. Суд сматра да ово 

уставно начело не подразумијева апсолутну једнакост, већ се компарација, у смислу 

члана 10. Устава, може вршити само између субјеката који су истих или сличних 

релевантних својстава и налазе се у једнаком правном положају приликом остваривања 

одређених права. Због тога су, по оцјени Суда, неосновани наводи иницијативе да су 

стручни сарадници доведени у неравноправан положај у односу на друге раднике суда 

којима плата није умањена, јер се ради о субјектима који обављају различите послове и 

имају битно различите обавезе и одговорности из радног односа, тако да се, у 

конкретном случају, не могу поредити у смислу гаранција из члана 10. Устава. Поред 

тога, питање којим законом ће бити регулисана плата и право на годишњи одмор 

појединих категорија запослених лица представља одраз цјелисходности и законодавне 

политике у уређивању ових односа, тако да, сходно члану 115. Устава, не може бити 

предмет оцјене Уставног суда.   

 

У погледу навода даваоца иницијативе о несагласности члана 4. Закона о платама 

и другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској и члана 2. Закона о 

измјенама и допуни Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у 

Републици Српској са чланом 68. став 2. Закона о судовима Републике Српске и чланом 

1. став 2. Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске, Суд указује 

на то да, према члану 115. Устава, оцјена међусобне сагласности појединих одредаба 
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различитих закона није у оквиру надлежности Уставног суда, јер се ради о прописима 

исте правне снаге.    

 

С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно утвђено 

и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. 

став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности оспорених одредаба 

предметних закона одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.  

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке.  

 

  Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, Зоран 

Липовац, проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић.  

 

 

Број: У-6/13                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

19. фебруар 2014. године                                                                      УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                                     Џерард Селман                                                                                                                    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С обзиром да је Уставом одређено да судови суде у вијећу судија или од стране 

судије појединца, неуставна је законска одредба којом се омогућава пренос судских 

овлашћења на стручне сараднике. 

 

Висина основне плате, као и евентуална законом предвиђена умањења плате, 

ствар су цјелисходне процјене законодавца приликом уређивања ових правних односа, 

а питање оправданости оспорених законских рјешења није у домену уставносудске 

контроле. 
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Одлука 

Број: У-17/13 oд 19. фебруара 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 14/14 

 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске и 

члана 60. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 19. фебруара 2014. године, 

д о н и о  ј е  

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности члана 56а Закона о 

ветеринарству у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

42/08 и 6/12) и неуставности и незаконитости члана 6. тачка б) Правилника о 

поступку додјеле овлашћења за спровођење обавезних ветеринарских мјера и 

поступку уписа у регистар овлашћених ветеринарских организација („Службени 

гласник Републике Српске“ број 87/12).  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Ветеринарска комора Републике Српске, коју заступа пуномоћник Илија Ђакић, 

адвокат из Бање Луке, поднијела је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: 

Суд) приједлог за утврђивање неуставности члана 56а Закона о ветеринарству у 

Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ бр. 42/08 и 6/12) и 

неуставности и незаконитости члана 6. став 1. тачка б) Правилника о поступку додјеле 

овлашћења за спровођење обавезних ветеринарских мјера и поступку уписа у регистар 

овлашћених ветеринарских организација („Службени гласник Републике Српске“ број 

87/12). Међутим, из навода приједлога којима се образлаже оспоравање одредбе члана 6. 

тачка б) Правилника неспорно произлази да је омашком наведено да се оспорава члан 6. 

„став 1. тачка 2.“ овог правилника, будући да садржину ове норме чине једино тачке а), 

б), в), г), д) и ђ). Према мишљењу подносиоца приједлога, неуставност оспорене одредбе 

Закона је у томе што нису предвиђени једнаки кадровски услови за стицање права на 

овлашћење за спровођење обавезних ветеринарских мјера на одређеном 

епизоотиолошком подручју за све ветеринарске организације, чиме да су повријеђене 

одредбе чланова 51, 52, 54. и 66. Устава Републике Српске. Образлажући ове наводе 

подносилац приједлога истиче да је оспореним нормирањем министар овлашћен да 

послове спровођења обавезних ветеринарских мјера на одређеном епизоотиолошком 

подручју неке општине, уколико не постоји регистрована ветеринарска организација са 

најмање два запослена доктора ветеринарске медицине или дипломирана ветеринара и 

најмање једним ветеринарским техничарем или једним помоћним радником, додијели 

регистрованој ветеринарској организацији са те општине, односно из сусједне или друге 

општине/града, без обзира на чињеницу да је на том подручју регистрована ветеринарска 

амбуланта, као један од организационих облика ветеринарске дјелатности. На тај начин 

су, сматра подносилац приједлога, ветеринарске амбуланте доведене у неравноправан 

положај у односу на остале ветринарске организације. Надаље, цитирајући оспорени 

члан 6. тачка б) Правилника, подносилац приједлога наводи да није у сагласности са 

одредбом члана 55. став 4. Закона због тога што није конкретизовано која је 

ветеринарска организација у питању, чиме да је повријеђен уставни принцип 

законитости из члана 108. Устава. С тим у вези, истиче да је у Републици Српској 

регистровано око 60 ветеринарских организација са једним доктором ветеринарске 
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медицине, те да ускраћивање ветеринарским амбулантама спровођења обавезних 

ветеринарских мјера није правно и економски утемељено, нити је са становишта струке 

оправдано. Предлаже да Суд проведе поступак и утврди неуставност оспорене законске 

одредбе, односно неуставност и незаконитости оспорене одредбе предметног 

правилника.   

Народна скупштина Републике Српске доставила је Суду одговор у коме су 

наводи из приједлога оцијењени као неосновани, те је истакнуто: да се предметна норма 

односи на све адресате једнако и равноправно; да сматрају да подносилац приједлога 

погрешно тумачи оспорену законску одредбу, јер прави разлику међу субјектима 

идентичног статуса, односно пореди ветеринарске организације које испуњавају законом 

прописане услове за стицање права на овлашћење за обављање спровођења обавезних 

ветеринарских мјера са оним које их не испуњавају; да незадовољство одређеним 

законским рјешењем не може бити предмет оцјене уставности, већ законодавне 

процедуре; да није у надлежности Уставног суда да цијени цјелисходност оспореног 

законског рјешења; да оспорено нормирање удовољава стандардима чланова 10, 51, 52, 

54, 66. и 108. Устава Републике Српске. Због наведеног предлажу да Суд поднесени 

приједлог одбије.  

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске као 

доносилац оспореног Правилника о поступку додјеле овлашћења за спровођење 

обавезних ветеринарских мјера и поступку уписа у регистар овлашћених ветеринарских 

организација није доставило одговор на наводе садржане у приједлогу.   

 

Оспореним чланом 56а Закона о ветеринарству у Републици Српској („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 42/08 и 6/12) прописано је: да право на овлашћење за 

спровођење обавезних ветеринарских мјера на одређеном епизоотиолошком подручју 

имају ветеринарске организације са најмање два запослена доктора ветеринарске 

медицине или дипломирана ветеринара и најмање једног ветеринарског техничара или 

једног помоћног радника, а дијагностичке претраге по основу ових мјера спроводе 

дијагностичке институције из члана 51. Закона (став 1); ако на епизоотиолошком 

подручју неке општине не постоји регистрована ветринарска организација са најмање 

два запослена доктора ветеринарске медицине или дипломрана ветеринара и најмање 

једним ветеринарским техничарем или једним помоћним радником, послове спровођења 

обавезних ветеринарских мјера министар ће рјешењем додијелити регистрованим 

ветеринарским организацијама са те општине, на период од једне године (став 2); ако на 

епизоотиолошком подручју неке општине не постоји регистрована ветеринарска 

организација, послови спровођења обавезних ветеринарских мјера додијелиће се 

заинтересованим ветеринарским организацијама из сусједене или друге општине или 

града (став 3); ако на епизоотиолошком подручју неке општине не постоји 

заинтересована регистрована ветеринарска организација за спровођење обавезних 

ветеринарских мјера, овлашћену ветеринарску организацију одредиће министар (став 4); 

ветеринарске организације које су заинтересоване за спровођење обавезних 

ветеринарских мјера на одређеном епизоотиолошком подручју са министарством 

потписују уговор на период од четири године, почевши од 1. јануара 2013. године, након 

чега министар доноси рјешење о овлашћењу ветеринарске организације (став 5); да 

постојећа рјешења о овлашћењу за спровођење обавезних ветеринарских мјера остају на 

снази до 31. децембра 2012. године (став 6); да су ветеринарске организације дужне да 

спроводе обавезне ветеринарске мјере у складу са рјешењем о овлашћењу за спровођење 

обавезних ветеринарских мјера само на епизоотиолошком подручју које им је 

додијељено (став 7); да су све овлашћене ветеринарске организације дужне да сваку 

кадровску промјену у року од 15 дана писменим путем пријаве министарству (став 8).  
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Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе Републике Српске је 

на основу члана 56. и 57, а у вези са чланом 56а Закона о ветеринарству у Републици 

Српској („Службени гласник Републике Српске“ бр. 42/08 и 6/12) и члана 82. став 2. 

Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 

74/10, 86/10 и 24/12), донио Правилник о поступку додјеле овлашћења за спровођење 

обавезних ветеринарских мјера и поступку уписа у регистар овлашћених ветеринарских 

организација („Службени гласник Републике Српске“ број 87/12). Овим правилником су 

прописане обавезне ветеринарске мјере, начин утврђивања овлашћења за територијалну 

надлежност ветеринарских организација у погледу спровођења обавезних ветеринарских 

мјера у Републици Српској, начин контролисања испуњености услова за обављање 

обавезних послова на једном епизоотиолошком подручју, критеријуми за додјелу 

послова, обавезе ветеринарских организација, рокови и друге активности предвиђене 

овим правилником. Оспореном одредбом члана 6. тачка б) Правилника прописано је да 

захтјев за добијање овлашћења за обављање послова наведених у члану 2. овог 

правилника на епизоотиолошком подручју може поднијети свака регистрована 

ветеринарска организација која испуњава, поред осталих, услов да има најмање два 

запослена доктора ветеринарске медицине или дипломирана ветеринара, од којих један 

може бити у својству приправника.   

 

У поступку оцјењивања оспорене одредбе Закона о ветеринарству у Републици 

Српској Суд је имао у виду да је тачкама 6, 11. и 13. Амандмана XXXII на Устав 

Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, утврђено да Република уређује и 

обезбјеђује, између осталог, правни положај предузећа и других организација, њихових 

удружења и комора, систем јавних служби и заштиту животне средине. У складу са овим 

уставним овлашћењима, Законом о ветеринарству у Републици Српској уређена је 

здравствена заштита и спречавање заразних болести животиња, обављање ветеринарске 

дјелатности, ветеринарско-санитарна контрола узгоја и промета животиња, производа, 

сировина и отпадака животињског поријекла, репродукција животиња, примјена 

зоохигијенских и технолошких мјера у узгоју животиња у погледу здравствене заштите, 

заштите животне средине у овој области и добробит животиња, те надлежност 

ветеринарских служби, као служби од посебног интереса за Републику у области 

сузбијања заразних болести животиња, зооноза и спровођења мјера значајних за јавно 

здравље, организација и надлежности Ветеринарске коморе, стручно усавршавање у 

ветеринарству, базе података и информациони систем.  

 

По оцјени Суда, прописивање као оспореном законском одредбом, да право на 

овлашћење за спровођење обавезних ветеринарских мјера на одређеном 

епизоотиолошком подручју имају ветеринарске организације са најмање два запослена 

доктора ветеринарске медицине или дипломирана ветеринара и најмање једног 

ветеринарског техничара или једног помоћног радника, док ће министар, ако на 

епизоотиолошком подручју неке општине не постоји регистрована ветринарска 

организација која испуњава наведене кадровске услове, рјешењем додијелити послове 

спровођења обавезних ветеринарских мјера регистрованим ветеринарским 

организацијама са те општине на период од једне године, односно заинтересованим 

ветеринарским организацијама из сусједне или друге општине/града, односно да ће, 

уколико нема заинтересованих ветеринарских организација, овлашћену ветеринарску 

организацију за спровођење обавезних ветеринарских мјера одредити министар, је у 

складу са наведеним уставним овлашћењем законодавца да уреди здравствену заштиту 

животиња и обављање ветеринарске дјелатности, те заштиту животне средине у овој 

области, а у оквиру тога и питање спровођења обавезних ветеринарских мјера на 

епизоотиолошком подручју општине/града.  

 



72 

 

Приликом ове оцјене Суд је имао у виду да је чланом 45. Закона о ветеринарству 

у Републици Српској прописано да ветеринарску дјелатност обављају, између осталих, 

овлашћене ветеринарске организације, а према члану 55. овог закона правна и физичка 

лица која испуњавају прописане кадровске, просторне, хигијенско-техничке услове, као 

и услове у погледу опреме за обављање ветеринарске дјелатности – могу основати 

ветеринарске организације: ветеринарску амбуланту, ветеринарску станицу, 

ветеринарску апотеку, ветеринарску болницу и ветеринарску клинику, те да се исте могу 

организовати као установе, предузећа или други облици организовања у складу са 

законом (став 1. и 3); да ветеринарску дјелатност могу обављати у оквиру ветеринарске 

амбуланте регистровани субјекти који имају запосленог најмање једног дипломираног 

ветеринара или доктора ветеринарске медицине којима није правоснажном одлуком суда 

забрањено бављење ветеринарским позивом, уз најмање једног ветеринарског техничара 

или једног помоћног радника (став 4); а у оквиру ветеринарске станице регистровани 

субјекти који имају запослена најмање три дипломирана ветеринара или доктора 

ветеринарске медицине којима није правоснажном одлуком суда забрањено бављење 

ветеринарским позивом, уз најмање три ветеринарска техничара или три помоћна 

радника (став 5); те уколико ветеринарска станица има једну или више организационих 

јединица ван сједишта, онда у сједишту има запослена најмање два дипломирана 

ветеринара или доктора ветеринарске медицине и једног ветеринарског техничара или 

једног помоћног радника, а у свакој новој организационој јединици по једног 

дипломираног ветеринара или доктора ветеринарске медицине и једног ветеринарског 

техничара или једног помоћног радника (став 6); да ветеринарску апотеку могу 

регистровати субјекти који имају запосленог најмање једног дипломираног ветеринара 

или доктора ветеринарске медицине којима није правоснажном одлуком суда забрањено 

бављење ветеринарским позивом (став 7); да ветеринарску болницу могу регистровати 

субјекти који имају запослених најмање пет дипломираних ветеринара или доктора 

ветеринарске медицине којима није правоснажном одлуком суда забрањено бављење 

ветеринарским позивом (став 8); да ветеринарску клинику могу регистровати субјекти 

који имају запослених најмање десет дипломираних ветеринара или доктора 

ветеринарске медицине којима није правоснажном одлуком суда забрањено бављење 

ветеринарским позивом (став 9); и да правилник о условима и врсти послова које могу 

обављати ветеринарске организације из става 1. овог члана доноси министар (став 10). 

Одредбама члана 56. став 1. и 3. истог закона прописано је да ветеринарска организација 

обавља ветеринарску дјелатност када министар рјешењем утврди да испуњава 

прописане услове за одређени организациони облик, док за обављање дјелатности у 

оквиру спровођења обавезних ветеринарских мјера иста, поред рјешења из става 1. овог 

члана, мора од министарства прибавити овлашћење или концесију.   

 

Имајући у виду наведено Суд је оцијенио неоснованим наводе подносиоца 

приједлога да се оспореном законском одредбом повређују одредбе чланова 51, 52, 54. и 

66. Устава Републике Српске у погледу стицања права на овлашћење за спровођење 

обавезних ветеринарских мјера на одређеном епизоотиолошком подручју. Очигледно се 

ради о неразумијевању, односно погрешном тумачењу оспореног члана 56а Закона о 

ветеринарству у Републици Српској у односу на наведене уставне одредбе, јер се 

ниједном релевантном одредбом овог закона ветеринарска амбуланта, као облик 

ветеринарске организације, не доводи у неравноправан положај у односу на друге 

организационе облике. Притом је Суд посебно имао у виду да је према члану 55. Закона 

дато право сваком правном или физичком лицу, без обзира на облик и обим 

организовања, да под једнаким условима оснује било који облик ветеринарске 

организације установљен овим законом, с тим што опредјељивање да се оснује 

одговарајућа ветеринарска организација – ветеринарска амбуланта, опредјељује и којим 

ће се пословима у области ветеринарске дјелатности таква ветеринарска организација 
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бавити. Слиједом наведеног Суд је утврдио да Закон ниједном одредбом не прави 

разлику у правима, обавезама и одговорностима ветеринарских амбуланти у погледу 

обављања ветеринарске дјелатности. Прописивање различитих кадровских услова у 

зависности од облика организовања ветеринарске организације, по оцјени Суда, ствар је 

законодавне политике у оквиру утврђеног уставног овлашћења законодавца да уређује 

заштиту здравља и добробит животиња, те обављање ветеринарске дјелатности, која 

подразумијева и дјелатност спровођења обавезних ветеринарских мјера, а тиме и, поред 

осталих, кадровске услове за обављање исте. Из изложеног Суд је оцијенио да 

законодавац оспореним прописивањем није изашао из оквира својих уставних 

овлашћења. Питање цјелисходности и оправданости оспореног законског рјешења, у 

смислу одредбе члана 115. Устава, није предмет уставносудске контроле.  

 

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспорене одредбе Правилника 

о поступку додјеле овлашћења за спровођење обавезних ветеринарских мјера и поступку 

уписа у регистар овлашћених ветеринарских организација („Службени гласник 

Републике Српске“ број 87/12), Суд је имао у виду одредбу члана 55. став 10. Закона о 

ветеринарству у Републици Српској, којом је прописано да правилник о условима и 

врсти послова које могу обављати ветеринарске организације из става 1. овог члана 

доноси министар, као и члана 69. став 1. и 2. Закона о републичкој управи („Службени 

гласник Републике Српске“ бр.118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), према којим органи 

управе доносе правилнике, наредбе и упутства, а да се правилником разрађују поједине 

одредбе закона или прописа Владе.      

  

Поред тога, Суд је имао у виду да су Законом о ветеринарству у Републици 

Српској прописане: обавезне опште превентивне мјере за заштиту животиња од заразних 

болести које спроводе власници и чувари животиња (члан 7), посебне превентивне мјере 

ради раног откривања и спречавања појава заразних болести које врше овлашћене 

ветеринарске организације (члан 8) и обавезне посебне превентивне мјере за заштиту 

становништва од зооноза и токсичних агенса (члан 9), те дефинисана ветеринарска 

дјелатност (члан 46), односно одређена дјелатност овлашћених ветеринарских 

организација (члан 48. став 1), као и да су прописани кадровски услови које морају 

испуњавати ветеринарске организације за стицање права на овлашћење за спровођење 

обавезних ветеринарских мјера (члан 56а). 

 

На основу изложеног Суд је оцијенио да оспореном одредбом члана члана 6. 

тачка б) Правилника нису прекорачене границе законских овлашћења доносиоца акта, 

јер се њиме не мијења законско рјешење у предметној области, већ се то рјешење ближе 

разрађује ради адекватне примјене у пракси. С обзиром на изложено Суд је оцијенио да 

је нормирање као оспореном одредбом Правилника у сагласности са начелом 

законитости из члана 108. став 2. Устава, којим је прописано да прописи и општи акти 

морају бити у сагласности са законом.     

 

 

 На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке. 
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Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, Зоран 

Липовац, проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић.   

 

 

Број: У-17/13                               ПРЕДСЈЕДНИК  

19. фебруар 2014. године                                        УСТАВНОГ СУДА 

 

                                             Џерард Селман 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Није у супротности са уставним одредбама прописивање законодавца 

различитих кадровских услова за обављање ветеринарске дјелатности,  јер се ради о 

питању цјелисходности и оправданости законског рјешења које није предмет 

уставносудске контроле. 

 

Уставни суд ће одбити приједлог за оцјену уставности и законитости 

подзаконског општег акта у случају када његов доносилац није мијењао законска 

рјешења у предметној области, већ их је ближе разрадио ради адекватне примјене у 

пракси. 
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Рјешење 

Број: У-40/13 oд 19. фебруара 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 14/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници 

одржаној 19. фебруара 2014. године, д о н и о  ј е  

  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости 

Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за 2013. 

годину Министарства за избјеглице и расељена лица Владе Републике Српске.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Лазо Зец из Шипова дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за 

оцјењивање уставности и законитости Програма рјешавања проблема расељених лица, 

повратника и избјеглица за 2013. годину Министарства за избјеглице и расељена лица 

Владе Републике Српске. Оспореним Програмом, односно тачкама 2.2. и 3.4. овог акта, 

по мишљењу даваоца иницијативе, није уобзирен повратак Срба и припадника етничких 

мањина и група, односно нису предвиђена средства за финансирање њиховог повратка у 

Републику Српску, чиме су, како је наведено, доведени у неравноправан положај у 

односу на Хрвате и Бошњаке. С обзиром на то да оспорене одредбе Програма сматра 

супротним чл. 5, 10, 16, и 17. Устава Републике Српске, давалац иницијативе предлаже 

да Суд укине њихов садржај и наложи Министарству доношење нових рјешења ових 

одредби у складу са Уставом Републике Српске и Уставом Босне и Херцеговине, те да 

донесе привремену мјеру за обуставу извршења Јавног позива од 12. априла 2013. 

године који је, како је наведено, проистекао из оспорених одредаба Програма.  

 

Према одредби члана 115. став 1. тач. 1. и 2. Устава Републике Српске, Уставни 

суд одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом и 

сагласности прописа и општих аката са законом. 

 

Имајући у виду наведену уставну одредбу, Суд је оцијенио да оспорени акт по 

својој садржини и предмету регулисања нема карактер општег акта, за који је, сагласно 

члану 115. Устава, обезбијеђена оцјена уставности и законитости у уставносудском 

поступку. Наиме, по оцјени Суда, оспорени Програм представља акт техничко-

спроведбеног карактера, донесен у поступку извршавања законом утврђених права 

расељених лица, повратника и избјеглица у Републику Српску и Федерацију Босне и 

Херцеговине. Овим актом се не уређују права и обавезе наведених лица већ се, сагласно 

начину и методу прописаним законом, утврђују конкретани износи средстава 

намијењених за реализацију основних циљева Програма.  

 

С обзиром на то да оспорени акт, прије свега по садржини, те по форми и начину 

доношења нема карактер општег правног акта, Суд је оцијенио да није у надлежности 

Уставног суда да оцјењује уставност и законитост овог акта.  

 

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења. 
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Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, Зоран 

Липовац, проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић.  

 

 

 

Број: У-40/13                                           ПРЕДСЈЕДНИК  

19. фебруар 2014. године                                              УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                          Џерард Селман     

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Уставни суд неће прихватити иницијативу за оцјену уставности и 

законитости с обзиром на то да оспорени акт по садржини и форми нема карактер 

општег правног акта. 
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Одлука 

Број: У-47/09 oд 19. марта 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 25/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 37. став 1. тачка а), члана 60. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачке г) и д) Закона 

о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 

92/12), на сједници одржаној  19. марта 2014. године,  д о н и о   ј е 

 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да члан 30. став 2. Закона о сузбијању организованог и најтежих 

облика привредног криминала („Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/06, 

69/06 и 99/07), односно члан 28. став 2. Закона о сузбијању организованог и најтежих 

облика привредног криминала („Службени гласник Републике Српске“ број 111/07 – 

пречишћени текст) у дијелу који гласи: „односно у свим случајевима када је од 

главног специјалног тужиоца донијета одлука о преузимању предмета“ није у 

сагласности са Уставом Републике Српске. 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјену уставности чланова 13, 14. и 15. 

Закона о сузбијању организованог и најтежих облика привредног криминала 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/06, 69/06, 99/07), односно чланова 12, 

13. и 14. Закона о сузбијању организованог и најтежих облика привредног криминала 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 111/07 – пречишћени текст).  

   

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање сагласности чланова 13, 14, 15. и 

30. став 2. Закона о сузбијању организованог и најтежих облика криминала 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/06, 69/06, 99/07), односно чланова 12, 

13, 14. и 28. став 2. Закона о сузбијању организованог и најтежих облика привредног 

криминала („Службени гласник Републике Српске“ број 111/07 – пречишћени текст) 

са чланом 23. Закона о кривичном поступку („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 50/03, 111/04, 115/04, 29/07, 68/07, 119/08, 55/09, 80/09, 88/09 и 92/09), чланом 17, 

чланом 25. тачка 1. и чланом 27. став 1. тачка а. Закона о судовима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 111/04, 109/05, 37/06, 17/08, 119/08, 

58/09 и 116/09), те чланом 25. став 1. и 5. Закона о тужилаштвима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 55/02, 85/03, 115/04 и 37/06).   

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Адвокатско друштво „Јамина Борислав&Јокић Драгиша“ о.д. Источно Сарајево 

дало је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности чланова 13, 14, 15. и 30. став 2. Закона о сузбијању 

организованог и најтежих облика привредног криминала („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 37/06, 69/06 и 99/07) – (у даљем тексту: Закон). У иницијативи се наводи да 

оспорене одредбе Закона нису у сагласности са чланом 121. Устава Републике Српске, 

јер је оспореним законским рјешењима, према наводима даваоца иницијативе, 

надлежност Посебног одјељења суда за организовани и најтеже облике привредног 

криминала заснована на вољи тужиоца који је странка у поступку, путем наредбе из 

члана 15. Закона. На тај начин се, према наводима даваоца иницијативе, одређивање 

стварне надлежности, као једне од битних функција судске власти, узима од суда и даје 

тужиоцу као странци у поступку. Поред тога, давалац иницијативе наводи да оспорене 
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одредбе Закона нису у сагласности са чланом 23. Закона о кривичном поступку 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 50/03, 111/04, 115/04, 29/07, 68/07 и 119/08), 

чланом 17. и 27. став 1. тачка а. Закона о судовима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 111/04), те чланом 25. став 1. и 5. Закона о 

тужилаштвима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 55/02 и 

37/06), као и да  члан 30. став 2. овог закона није у сагласности ни са чланом 25. тачка 1. 

Закона о судовима Републике Српске. На основу изложеног предлаже да Суд утврди да 

оспорене законске одредбе нису у сагласности са Уставом Републике Српске.  

 

Суд је, прије свега, констатовао да је у „Службеном гласнику Републике Српске“ 

број 111/07 од 17. децембра 2007. године објављен пречишћен текст Закона и да 

оспорени чланови 13, 14. и 15. према пречишћеном тексту Закона одговарају члановима 

12, 13. и 14, а оспорени члан 30. став 2, члану 28. став 2. пречишћеног текста. 

 

Разматрајући дату иницијативу Суд је, на сједници одржаној 18. марта 2011. 

године, рјешењем покренуо поступак за оцјењивање уставности чланова 13, 14, 15. и 30. 

став 2. Закона, који су идентични члановима 12, 13, 14. и 28. став 2. Закона о сузбијању 

организованог и најтежих облика привредног криминала („Службени гласник Републике 

Српске“ број 111/07 – пречишћени текст) – (у даљем тексту: Закон – пречишћени текст). 

 

Народна скупштина Републике Српске није доставила одговор на рјешење о 

покретању поступка. У одговору на иницијативу, Народна скупштина Републике Српске 

је оспорила наводе даваоца иницијативе, те истакла разлоге који су, како наводе, 

указивали да је неопходно да се формирају посебна тужилачка и судска одјељења, чија 

би активност била ограничена само на процесуирање особа за учешће у организованом 

криминалу, те чињења најтежих облика привредног криминала. Уз то, у одговору је 

оспорена,  као произвољна,  теза даваоца иницијативе  да оспорена законска рјешења 

одузимају ингеренције поступајућем суду да самостално одлучује о сопственој стварној 

надлежности.  При томе, у одговору подсјећају да је квалификација кривичног дјела 

један од обавезних елемената оптужнице и да тужилац, дајући квалификацију 

кривичном дјелу, индиректно одлучује о стварној надлежности поступајућег суда 

будући да је ова надлежност условљена врстом и висином санкције коју Кривични закон 

предвиђа за кривично дјело из оптужнице. Суд је, према наводима из одговора, обавезан 

да еx оффицио пази на своју стварну надлежност, због чега су неосновани наводи из 

иницијативе да је Посебном одјељењу за организовни и најтеже облике привредног 

криминала ово право ускраћено.  

 

Оспореним чланом 13. Закона, односно чланом 12. Закона – пречишћени текст, 

прописано је да уколико постоји основ сумње да је извршено кривично дјело из члана 3. 

овог закона, главни специјални тужилац доноси одлуку о поступању у том случају по 

претходно прибављеном мишљењу Колегијума Специјалног тужилаштва (став 1), те да 

уколико главни специјални тужилац процијени да се у одређеном случају, за који је 

сазнао путем пријаве или о којем је обавијештен на други начин, не ради о случају 

предвиђеном чланом 3. овог закона, али да би могли постојати основи сумње да је 

извршено друго кривично дјело, о томе обавјештава надлежно окружно тужилаштво 

ради предузимања даљњих радњи и мјера из надлежности окружног тужилаштва (став 

2). Ставом 3. овог члана прописано је да у случају из става 2. овог члана главни 

специјални тужилац има овлашћење да у сваком тренутку до подизања оптужнице, 

уколико накнадно оцијени да су се стекли услови из члана 3. овог закона, донесе одлуку 

о преузимању предмета, по претходно прибављеном мишљењу Колегијума Специјалног 

тужилаштва. Чланом 14. став 1. Закона, односно чланом 13. став 1. Закона – пречишћени 

текст, прописано је да уколико надлежно тужилаштво поступајући по пријави закључи 
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да из садржаја пријаве произлази да би за пријављено кривично дјело могло бити 

надлежно Специјално тужилаштво, тужилац који поступа по пријави је дужан о томе, 

без одлагања, обавијестити главног тужиоца, који ће о истом обавијестити главног 

специјалног тужиоца, са навођењем разлога због којих сматра да су остварени услови за 

преузимање предмета, а ставом 2. овог члана да ће у случају из претходног става главни 

специјални тужилац предузети потребне мјере ради оцјене постојања услова за 

преузимање предмета. Према ставу 3. овог члана сва тужилаштва у Републици Српској 

су дужна Специјалном тужилаштву, без одлагања, омогућити несметан увид у кривични 

предмет који затражи Специјално тужилаштво, а према ставу 4. истог члана када главни 

специјални тужилац оцијени да је у кривичном предмету ријеч о случају предвиђеном 

чланом 3. овог закона, доноси одлуку о преузимању предмета. Одредбом члана 15. 

Закона, односно члана 14. Закона – пречишћени текст, прописано је да одлуку из члана 

13. и 14. овог закона, односно члана 12. и 13. Закона – пречишћени текст, о преузимању 

предмета главни специјални тужилац доноси у форми наредбе. Против такве наредбе 

надлежни окружни тужилац може поднијети жалбу главном републичком тужиоцу, али 

таква жалба не одлаже преузимање предмета (став 1), те да је тужилаштво у Републици 

Српској, које од главног специјалног тужиоца прими одлуку о преузимању предмета, 

дужно, без одлагања, обезбиједити примопредају таквог кривичног предмета, 

укључујући све списе и доказе таквог предмета (став 2).  

Чланом 30. став 1. Закона, односно чланом 28. став 1. Закона – пречишћени текст, 

прописано је да се у оквиру Окружног суда у Бањој Луци формира  Посебно одјељење за 

организовани и најтеже облике привредног криминала (у даљем тексту: Посебно 

одјељење). Према оспореној одредби члана 30. став 2. Закона, осносно члана 28. став 2. 

Закона – пречишћени текст, Посебно одјељење надлежно је на читавој територији 

Републике Српске за поступање у случајевима предвиђеним чланом 3. овог закона, без 

обзира на прописану казну за поједино кривично дјело, односно у свим случајевима када 

је од главног специјалног тужиоца донијета одлука о преузимању предмета.  

 

У поступку оцјењивања уставности оспорених законских одредби  Суд је имао у 

виду да је тачком 10. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен 

члан 68. Устава, утврђено да Република уређује и обезбјеђује организацију, надлежности 

и рад државних органа, да је одредбом члана 121. став 2. Устава утврђено да су судови 

самостални и независни и суде на основу Устава и закона,  као и одредбу члана 128. став 

2. Устава, према којој се оснивање, организација и надлежност јавног тужилаштва 

уређује законом.          

 

Сагласно наведеним уставним одредбама, Народна скупштина је донијела Закон 

којим се, као посебним законом, уређује оснивање, организација, надлежност и 

овлашћења посебних организационих јединица тужилаштва и суда у циљу ефикасног 

сузбијања организованог и најтежих облика привредног криминала у Републици 

Српској. Дјелокруг надлежности поменутих организационих јединица тужилаштва и 

суда прописана је чланом 3. овог закона, према коме се овај  закон, примјењује у циљу 

откривања и кривичног гоњења учинилаца сљедећих кривичних дјела: кривичних дјела 

организованог криминала предвиђеног чланом 4. овог закона, те кривичних дјела са 

елементима организованости, као и кривичних дјела повезаних са таквим дјелима или 

учиниоцима таквих дјела, а у случајевима када за поступање није надлежно Тужилаштво 

и Суд Босне и Херцеговине (тачка а), најтежих облика кривичних дјела против привреде 

и платног промета, и против службене дужности када је због околности извршења дјела 

или посљедица дјела кривично гоњење од посебног значаја за Републику Српску, те 

кривичних дјела повезаних са таквим дјелима или учиониоцима таквих дјела (тачка б) и 

других кривичних дјела предвиђених кривичним законодавством Републике Српске код 
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којих је као најмања запријећена казна затвора у трајању од пет година, а када је због 

околности извршења дјела или посљедица дјела кривично гоњење од посебног значаја за 

Републику Српску, те кривичних дјела повезаних с таквим дјелима или учиниоцима 

таквих дјела (тачка ц). 

 

По оцјени Суда, прописивањем надлежности Посебног одјељења као у оспореној 

одредби члана 30. став 2. Закона, односно члана 28. став 2. Закона – пречишћени текст у 

дијелу који гласи: „односно у свим случајевима када је од главног специјалног тужиоца 

донијета одлука о преузимању предмета“, доведено је у питање уставно начело 

самосталности и независности судова из члана 121. став 2. Устава, јер надлежност суда 

не може бити условљена одлуком о преузимању предмета донесеном од главног 

специјалног тужиоца који је, као руководилац државног органа који гони учиниоце 

кривичних дјела прописаних у члану 3. Закона,  једна од равноправних странака у 

поступку пред судом. Из наведених разлога Суд је утврдио да оспорени члан 30. став 2. 

Закона, односно члан 28. став 2. Закона – пречишћени текст у дијелу који гласи: 

„односно у свим случајевима када је од главног специјалног тужиоца донијета одлука о 

преузимању предмета“ није сагласан са начелом самосталности и независности судова 

из члана 121. став 2. Устава Републике Српске. 

 

Анализирајући уставност оспорених одредби чланова 13, 14. и 15. Закона, 

односно чланова 12, 13. и 14. Закона – пречишћени текст, у односу на овлашћења која су 

тим одредбама дата главном специјалном тужиоцу, Суд је оцијенио да се законодавац 

кретао у границама својих уставних овлашћења сходно одредби члана 128. став 2. 

Устава Републике Српске. По оцјени Суда, из наведених уставних одредби произлази да 

се дјелокруг надлежности тужилаштва уређује законом, те да је сходно томе 

законодавни орган овлашћен да законом уреди сва битна питања која се односе на 

оснивање, организацију и, као у конкретном случају, надлежност специјалног 

тужилаштва.  

 

Према члану 115. Устава Републике Српске, Уставни суд није надлежан да 

оцјењује сагласност оспорених одредби Закона, односно Закона – пречишћени текст, са 

чланом 23. Закона о кривичном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

50/03, 111/04, 115/04, 29/07, 68/07, 119/08, 55/09, 80/09, 88/09 и 92/09), чланом 17, чланом 

25. тачка 1.  и чланом 27. став 1. тачка а. Закона о судовима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 111/04, 109/05, 37/06, 17/08, 119/08, 58/09 и 

116/09), те чланом  25. став 1. и 5. Закона о тужилаштвима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 55/02, 85/03, 115/04 и 37/06). 

 

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке. 

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман  и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић. 

 

 

Број: У-47/09                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

19. март 2014. године                                                                               УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                                       Џерард Селман 
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Законска одредба прама којој се надлежност редовног суда у конкретној 

кривичној ствари условљава одлуком специјалног тужиоца у супротности је са 

уставним начелом о самосталности и независности судова. 

Нема повреде уставних одредби јер се при нормирању овлашћења специјалног 

тужиоца законодавац кретао у границама својих овлашћења да законом уреди сва 

битна питања која се односе на оснивање, организацију и надлежност специјалног 

тужилаштва. 

Уставни суд неће прихватити иницијативу у случају када се тражи оцјена 

међусобне сагласности одредаба аката који су једнаке правне снаге. 
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Рјешење 

Број: У-73/12 од 19. марта 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 25/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г)  Закона о Уставном суду Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 19. 

марта 2014. године,   д о н и о  ј е   

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности и законитости Статута Зависног предузећа „Рудник и 

Термоелектрана Гацко“, акционарско друштво Гацко, број: 01-СА-7025/5, од 10. 

августа 2012. године. 

  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Др Милан Ковачевић, члан Надзорног одбора Зависног предузећа Рудник и 

Термоелектрана Гацко А. Д. Гацко, дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу 

за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Статута Зависног 

предузећа „Рудник и Термоелектрана Гацко“ акционарско друштво, Гацко, број: 01-СА-

7025/5, од 10 августа 2012. године, који је донијела Скупштина акционара овог 

предузећа (у даљем тексту: Статут). Давалац иницијативе, поред оспоравања Статута у 

цјелини, посебно оспорава његову одредбу члана 33, и наводи да је, супротно члану 298. 

став (2) Закона о привредним друштвима, овом одредбом задржан надзорни одбор, а с 

тим у вези и одредбу члана 44, којом је, по његовом мишљењу, за обавезни орган 

предузећа дата надлежност другачија од прописане. Поред тога, давалац иницијативе 

сматра да ни одредбе члана 53. до члана 67. нису засноване на наведеном закону, 

односно да је, кршећи исти закон, Статут у члану 37. Скупштини намијенио другачије 

надлежности, а да су чланом 8. став (2), чланом 11. став (2), чланом 12, чланом 37(1), 

чланом 44, чланом 51. ст. (1) и (5), чланом 57; чланом 65. став (1), чланом 75. ст. (7) и 

(8), чланом 81. и чланом 116. Мјешовитом холдингу „Електропривреда Републике 

Српске“ дате надлежности које по том закону припадају само предузећима. Наиме, 

давалац иницијативе сматра да се побројаним одредбама Статута крше одредбе члана 

203, члана 298. став (2), члана 304. и 313. Закона о привредним друштвима, а да је ријеч 

„холдинг“ у називу „Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ 

Требиње“ супротна одредбама члана 357. ст. (3), (4) и (5) наведеног закона. Такође 

истиче да су Статутом Скупштини дате надлежности које нису у складу са чланом 281. и 

чланом 422. став (2) овог закона, а неке надлежности које би јој се морале дати нису 

дате. Поред тога, сматра да су и одредбе о надређености органа Матичног предузећа над 

органима Предузећа супротне одредбама члана 20. став (2) и члана 24. став (1) самог 

Статута, односно да се ограничавање органа Предузећа и узурпирање њихових права од 

стране Матичног предузећа своди на узурпирање малих акционара. Поред наведеног, 

давалац иницијативе посебно оспорава и члан 1. став (1) Статута, односно наводи да су, 

због скраћеног означавања Закона о привредним друштвима у даљем тексту као „Закон о 

привредним друштвима“ и Закон о јавним предузећима, као „Закон“, незаконите и 

одредбе Статута које прописују погрешну примјену Закона (Закона о јавним 

предузећима, умјесто Закона о привредним друштвима), а то су: члан 1. ст. (1) и (2); члан 
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2; члан 6. ст. (1) и (5); члан 9. став (2); члан 16. став (1); члан 17. став (2); члан 18. ст. (5) 

и (6); члан 20. ст. (2) и (4); члан 21. став (4); члан 22. став (2); члан 23; члан 24.став (2); 

члан 25. став (1); члан 29. ст. (6), (8), (9) и (10); члан 31. ст. (1) и (4); члан 32; члан 34 

став (6); члан 35. став (2); члан 37. став (1); члан 38. став (5); члан 44; члан 47; члан 51. 

ст. (1) и (5); члан 57. тач. з), и) н) и ћ) ; члан 58. став (1); члан 61. став (1); члан 65. став 

(1) тач. ђ), е), з) и и)); члан 67. став (2); члан 70. став (5); члан 73. став (5); члан 74. став 

(2); члан 75. ст. (1), (4) и (9); члан 76. став (3); члан 80. став (2); члан 82. став (1) и став 

(2) тач. а) и б)); члан 84. став (1); члан 95; члан 106. став (2); члан108. ст. (1) и (3); члан 

109. став (2); члан 112. став (1); члан 116; члан 119. став (1); члан 122. ст. (4), (5) и (7); 

члан 124. став (2) и члан 126. став (3). Надаље, опореним статутом, по мишљењу даваоца 

иницијативе, са више побројаних одредби, прекршене су и одредбе Устава Републике 

Српске, односно, одредбе члана 50, којом је утврђено да се социјално и економско 

уређење заснива на равноправности свих облика својине и слободном привређивању, 

самосталности предузећа и других облика привређивања, члана 52, којом су забрањени 

монополи и члана 54, којом се прокламује да сви облици својине имају једнаку правну 

заштиту. Позивом на уставне принципе члана 108. и члана 115. Устава, давалац 

иницијативе предлаже да Суд покрене поступак и утврди неуставност и незаконитост 

побројаних одредаба Статута. 

 

У одговору и допуни одговора на наводе из иницијативе, које је Суду доставио 

доносилац оспореног статута, Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике 

Српске“ Матично предузеће Акционарско друштво Требиње – Зависно предузеће 

„Рудник и Термоелектрана Гацко“ а. д. Гацко, поред осталог, наведено је да Зависно 

предузеће „РиТЕ Гацко“, које послује у саставу Мјешовитог Холдинга ЕРС – Матично 

предузеће а.д. Требиње, примјењује одредбе Закона о јавним предузећима као леx 

специалис, а истовремено и одредбе Закона о привредним друштвима као леx генералис 

за све области и ситуације које нису предвиђене Законом о јавним предузећима. Поред 

тога, наведено је да би давање одговора на појединачне тзв. незаконитости и 

неуставности, мање-више свих одредби оспореног статута, било бесмислено, јер 

сматрају да се, у конкретном случају, ради о елементарној, тзв. конструкционој грешци 

даваоца иницијативе у перцепцији и хијерархији позитивно-правних прописа који 

регулишу ову област привредног друштва. У прилог наведеној тврдњи истиче се да је 

Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Гацко“ а. д. Гацко у саставу Мјешовитог 

Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње, као 

члан Мјешовитог Холдинга има 65% учешћа у основном капиталу РиТЕ Гацко, те да су 

све акције Матичног предузећа у власништву Републике Српске (преко Акцијског фонда 

а.д. Бањалука), јер је то предузеће организовано као једночлано затворено акционарско 

друштво у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“, на 

основу Одлуке Владе Републике Српске о организовању Мјешовитог Холдинга 

„Електропривреда Републике Српске“ (бр. 02/1-020-60/06 и 41/1-012-1966/06 – 

оснивачки акт), којом је извршено повећање основног капитала „Електропривреда 

Републике Српске“ а. д. Требиње, уношењем улога у правима Владе Републике Српске у 

име Републике Српске као акционара, који чине  пакет акција државног капитала у 

основном капиталу. Надаље, у одговору је наведено да Зависно предузеће „Рудник и 

Термоелектрана Гацко“ а. д. Гацко обавља дјелатност од општег интереса, по својој 

правној форми је отворено акционарско друштво и истовремено је јавно предузеће и да 

овај статус одређује и примјену Закона о јавним предузећима као релевантног прописа, а 

Закона о привредним друштвима као супсидијарног прописа, те да је посебна 

карактеристика да је зависно предузеће повезано у систем холдинга.Такође, у вези са 

наведеним, истиче се да је ово зависно предузеће повезано путем капитала задржало 

правну самосталност, али да техника оваквог повезивања омогућава да се повезаним 

привредним друштвима управља централизовано, због чега ова друштва губе 
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способност самосталног доношења пословних одлука, као што је у конкретном случају. 

Констатујући да је оспорени статут у сагласности са Уставом Републике Српске, 

Законом о јавним предузећима и Законом о привредним друштвима, као и осталим 

позитивним законским прописима у Републици Српској и Босни и Херцеговини којима 

се регулише област енергетике, предлажу да Суд иницијативу одбаци као неосновану. 

Статут Зависног предузећа „Рудник и Термоелектрана Гацко“ акционарско 

друштво, Гацко, донијела је Скупштина акционара овог предузећа на 12. сједници, 

одржаној 10. августа 2012. године, на основу члана 5. став (1) тачка а) Закона о јавним 

предузећима (“Службени гласник Републике Српске” бр. 75/04 и 78/11), члановима 181. 

и 357. Закона о привредним друштвима (“Службени гласник Републике Српске” бр. 

127/08 и 58/09) и члана 54. ст. (1) и (2) Закона о измјенама и допунама Закона о 

привредним друштвима (“Службени гласник Републике Српске” број 100/11). 

Оспореним одредбама овог акта прописано је: да овим статутом, Мјешовити Холдинг 

„Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а. д. Требиње – Зависно 

предузеће „Рудник и Термоелектрана Гацко“ акционарско друштво Гацко у саставу 

Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Требиње, утврђује начин 

организовања, у складу са Законом о привредним друштвима (“Службени гласник 

Републике Српске” бр. 127/08, 58/09 и 100/11), Законом о јавним предузећима 

(“Службени гласник Републике Српске” бр. 75/04 и 78/11) и уређује основна правила у 

погледу правног статуса, организовања, управљања и пословања предузећа у оквиру 

Холдинга (члан 1. став (1)); да овај статут садржи одредбе о: настанку, фирми и 

сједишту, правном положају и статусу, дјелатности и организацији предузећа, износу 

основног капитала и начину уплате акција, номиналној вриједности, врсти и класи 

издатих акција, повећању и смањењу основног капитала, правима акционара, начину 

потписивања фирме и заступања предузећа, управљању и организовању предузећа, 

начину сазивања Скупштине и доношења одлука, избору, опозиву и дјелокругу рада 

органа предузећа, примјени Етичког кодекса, поступку набавке, планирању пословања и 

инвестиција, примјени књиговодствених финансијских и рачуноводствених стандарда, 

расподјели добити, покрићу губитка, резервама предузећа, трајној пословној сарадњи 

повезивању са другим предузећима, оснивању нових предузећа, заштити животне 

средине, начину промјене облика предузећа, међусобним економским односима 

повезаних предузећа, средствима за осигурање од ризика, инвестицијама, поступку 

измјена и допуна Статута, престанку предузећа и другим питањима значајним за 

организацију и рад предузећа у складу са законом (члан 1. став (2) тач. а), б), в), г), д), ђ), 

е), ж), з), и), ј), к), л), љ), м), н), њ), о), п), р), с), т), ћ), у), ф), х), ц) и ч)); да предузеће 

послује као акционарско друштво са средствима у својини предузећа, са правима, 

обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим статутом и да се оснивање и 

регистрација пословне јединице врши у складу са законом (члан 6. ст. (1) и (5)); да у 

циљу бржег развоја, отварања нових могућности и ефикаснијег пословања, предузеће 

може у оквиру своје дјелатности закључивати уговоре о страном улагању или уговор о 

пословно-техничкој сарадњи са страним физичким и правним лицима или предлагати 

давање концесије, у складу са законом, уз претходну сагласност Скупштине Матичног 

предузећа (члан 9. став (2)); да предузеће послује као отворено акционарско друштво и 

основано је сукцесивним путем, упућивањем јавног позива трећим лицима за упис и 

уплату акција, у складу са законом (члан 16. став (1)); да акције из претходнох става овог 

члана дају акционарима сва права утврђена законом, што је ближе регулисано чланом 

20. овог статута (члан 17. став (2)); да се одлуком Скупштине о емисији акција утврђује 

врста и класа акција које се емитују, начин и садржај уписа акција, начин уплате акција, 

као и сва друга питања у вези са емисијом, у складу са законом и да одлуку о сљедећим 

емисијама акција предузећа доноси Скупштина предузећа, у складу са законом и овим 

статутом (члан 18. ст. (5) и (6)); да свака обична акција предузећа даје акционару иста 

права, у складу са законом и овим статутом која укључују нарочито: право приступа 
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правним актима и другим документима и информацијама предузећа, право учешћа у 

раду Скупштине предузећа, право гласа у Скупштини предузећа тако да једна акција 

увијек даје право на један глас, право учешћа у расподјели ликвидационог вишка по 

ликвидацији предузећа, а након исплате повјерилаца и акционара било којих 

повлашћених акција, право пречег стицања акција из нових емисија и замјенљивих 

обвезница и право располагања акцијама свих врста у складу са законом, те да акционар 

има право на учешће у добити (дивиденди) предузећа сразмјерно броју и класи акција 

које има, у складу са овим статутом, законом и другим прописима (члан 20. став 2) тач. 

а), б), в) г), д) и ђ) и став (4)); да акционар не може гласати у Скупштини предузећа када 

се одлучује о: ослобађању или о смањењу његових обавеза са њим повезаних лица према 

предузећу, покретању или одустајању од спора против њега или са њим повезаних лица 

и одобравању послова у којима постоји сукоб интереса између њега и/или са њим 

повезаних лица и предузећа у складу са овим законом (члан 25. став (1) тач. а), б) и в)); 

да предузеће поред јавне емисије може да врши и приватну емисију акција у складу са 

законом, да се повећање основног капитала новим улозима, начин уписа и стицања 

нових акција, те регистрација и објављивање повећања капитала врши у складу са 

законом, да се одлуком Скупштине може извршити и условно повећање основног 

капитала предузећа у складу са законом и да Скупштина предузећа може одлучити да се 

основни капитал предузећа повећа из средстава предузећа, односно претварањем 

резерви и нераспоређене добити у основни капитал предузећа, на начин и под условима 

утврђеним законом (члан 29. ст. 6), 8), 9) и 10)); да предузеће може вршити смањење 

основног капитала у редовном поступку, поједностављеном поступку и претварањем у 

резерве, на начин и под условима утврђеним законом и да се одлуком Скупштине 

предузећа може извршити истовремено смањење и повећање основног капитала 

предузећа у складу са законом (члан 31. ст. (1) и (4)); да предузећем управљају власници 

акција, односно представници власника, сразмјерно броју акција, изузев у случајевима 

предвиђеним законом и овим статутом (члан 32); да су, у складу са законом, органи 

предузећа Скупштина, Надзорни одбор и Управа (менаџмент) (члан 33. тач. а), б) и в)); 

да Скупштину сазива Надзорни одбор и да се предсједник Скупштине бира на почетку 

сједнице ако је приједлог у складу са законом уврштен у дневни ред (члан 34. ст. (3) и 

(6)); да ванредна Скупштина може одлучивати једино о питањима наведеним у захтјеву 

акционара са најмање 10% акција са правом гласа, поднесених у складу са законом (члан 

35 став (2)); да је Скупштина предузећа надлежна да: доноси Статут предузећа, доноси 

измјене и допуне Статута које морају бити нотарски потврђене, утврђује пословну 

политику предузећа усклађену са заједничком пословном политиком Холдинга, усваја 

Годишњи план и Извјештај о пословању, доноси Пословник о свом раду на приједлог 

предсједника Скупштине и друге пословне акте у складу са законом и Статутом, доноси 

Етички кодекс, доноси Трогодишњи план пословања и Ревидирани план пословања 

усклађен са плановима пословања Холдинга, доноси Програм инвестиција за плански 

период, у складу са Планом пословања, именује, оцјењује успјешност у раду и 

разрјешава Надзорни одбор, именује и разрјешава Одбор за ревизију и одлучује о 

њиховим накнадама, одлучује о промјени права везаних за класе и врсте акција, уз 

предходну сагласност Скупштине Матичног предузећа, одлучује о статусним 

промјенама, промјенама правне форме и престанку предузећа, уз претходну сагласност 

Скупштине Матичног предузећа, одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са 

другим предузећима, уз претходну писмену сагласност Скупштине Матичног предузећа, 

одлучује о расподјели годишње добити и покрићу губитка, уз претходну сагласност 

Скупштине Матичног предузећа, даје одобрење на одлуке Надзорног одбора о додјели 

донација, одлучује о повећању и смањењу основног капитала предузећа уз претходну 

сагласност Скупштине Матичног предузећа, одлучује о стицању, продаји, давању у 

закуп, залагању или другом располагању имовином велике вриједности, у складу са 

Законом о привредним друштвима, уз сагласност Скупштине Матичног предузећа, 
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одлучује о оснивању нових предузећа или пословних јединица и престанку предузећа, уз 

претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа, одлучује о остваривању захтјева 

предузећа према члановима Управе и Надзорног одбора или појединим акционарима у 

вези са накнадом штете настале при оснивању, куповини или вођењу пословања 

предузећа, одлучује о подношењу захтјева Матичном предузећу за накнаду штете 

изазване радњама или поступањима Матичног предузећа, којим је предузеће доведено у 

положај да изврши за себе штетан правни посао, или да на своју штету нешто учини или 

пропусти да учини, одлучује о заступању предузећа у судским поступцима који се воде 

против чланова Надзорног одбора и Управе предузећа или евентуалним поступцима 

против чланова других органа предузећа и одлучује о другим питањима у складу са 

законом и Статутом предузећа (члан 37 став (1)); да у случају да нови Надзорни одбор 

или Одбор за ревизију, из било којих разлога, не буде благовремено конституисан, 

постојећи Надзорни одбор или Одбор за ревизију наставиће са радом и након истека 

мандата као привремени орган, до окончања поступка избора и именовања у складу са 

законом и Статутом (члан 38. став (5)); да су надлежности Надзорног одбора да: надзире 

и оцјењује успјешност рада Управе предузећа путем норми, односно стандарда њеног 

учинка, доноси Пословник о свом раду, правилнике, упутства и друге опште акте 

предузећа у складу са законом, предлаже Скупштини Статут као и његове измјене и 

допуне, Етички кодекс и друге акте, сазива Скупштину предузећа, предлаже именовање 

и разрјешење чланова Одбора за ревизију, именује и разрјешава чланове Управе у 

складу са поступцима утврђеним Статутом, Законом и менаџерским уговором, утврђује 

приједлог одлуке Скупштине предузећа и врши контролу спровођења усвојених одлука, 

именује главног правног савјетника, надзире Управу у спровођењу препорука датих од 

стране Одбора за ревизију, те вањског ревизора са специфичним роковима, систематски 

надзире пословање и законитост пословања предузећа, одобрава препоруке Одбора за 

ревизију о расподјели добити, те другим питањима, доноси смјернице о набавци и врши 

надзор над њиховим спровођењем, даје овлашћења за ограничене активноси у складу са 

законом и Статутом, даје налог Управи за спровођење истраге у вези са учињеним 

неправилностима, доноси одлуке о инвестирању у складу са законом и Статутом до 

100.000, 00 КМ самостално, а преко 100.000, 00 КМ до 1.000.000, 00 КМ у пословној 

години уз сагласност Надзорног одбора Матичног предузећа, а преко тог износа уз 

сагласност Скупштине Матичног предузећа, доноси одлуку о додјели донација (која 

накнадно мора бити одобрена од стране Скупштине предузећа), у складу са законом, 

општим актима и Планом пословања предузећа у пословној години, даје приједлог 

Скупштини о оснивању нових предузећа, даје приједлог Скупштини о пословној 

сарадњи и повезивању са другим предузећима, присуствује сједницама Скупштине 

предузећа уз учешће у расправи без права гласа, прегледа пословне књиге и исправе 

предузећа, редовно извјештава скупштину о свом раду, даје инструкције органима 

предузећа ради отклањања неправилности у раду предузећа, одлучује у другом степену 

по захтјевима за заштиту права радника и других правних и физичких лица, у вези са 

пословањем предузећа, а у складу са законом и интерним актима предузећа, спроводи 

обавезујућа упутства Надзорног одбора Матичног предузећа и обавља и друге послове 

утврђене законом, Статутом и актима предузећа (члан 44); да Надзорни одбор има 

обавезу и одговорност да осигура: доношење Пословника којим се утврђују оперативни 

и функционални аспекти рада Надзорног одбора и Управе у складу са Законом, 

Статутом и Етичким кодексом, провјеру законитости Пословника од стране 

квалификованих, независних правних савјетника, да пословници садрже детаљне 

одредбе о правичном поступку смјењивања за одговорна лица која су поступала 

несавјесно и непоштено или су ступила у сукоб интереса или су осуђена због кривичног 

дјела или новчано кажњена у складу са казнама утврђеним у закону, да наведени 

Пословници садрже одредбе о трајном искључењу с посла или функције у предузећу на 

период најмање пет (5) година, за лица која су смијењена на начин описан у предходном 
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ставу, укључујући и дужност Управе да за ту сврху води адекватне кадровске евиденције 

(члан 47); да Скупштина предузећа може разријешити члана Надзорног одбора или 

цијели Надзорни одбор и прије истека мандата у случајевима: ако својим радом и 

понашањем онемогућава нормалан рад Надзорног одбора, ако се након независне 

ревизије не прихвати Извјештај о пословању предузећа или због лоших пословних 

резултата предузећа и неизвршавања Плана пословања, ако поднесе оставку, и другим 

законом предвиђеним случајевима, ако не поступа по обавезујућим упутствима 

надзорног одбора Матичног предузећа или Скупштине Матичног предузећа или 

предузима мјере без њихове сагласности, да су разлози за разрјешење члана Надзорног 

одбор или цијелог Надзорног одбора по скраћеном поступку сљедећи: ако крши начела 

Етичког кодекса, неиспуњење обавеза у складу са важећим законима, не поступа по 

обавезујућим упутствима Надзорног одбора Матичног предузећа, додјела уговора о 

набавци супротно важећим законима, судјеловање у сукобу интереса, учешће у 

активности која је забрањена Законом, неподношење захтјева за одговарајуће одобрење 

активности ограничених Законом, свјесно или несвјесно давање овлашћења за обављање 

ограничене активности чија је посљедица материјална штета предузећу, извршење 

кривичног или другог противправног дјела којим се узрокује материјална штета 

предузећу, поступање без претходне сагласности Скупштине Матичног предузећа или 

Надзорног одбора Матичног предузећа ако је она потребна према овом статуту ( члан 51. 

став (1) и став (5) тач. а), б), в), г), д), ђ), е), ж), з), и); да Управу предузећа чине: 

директор и четири (4) извршна директора (члан 53); да Управу предузећа бира Надзорни 

одбор већином гласова, на основу јавног конкурса за избор најбоље квалификованог 

кандидата, да према оперативним и пословним потребама предузећа, а у складу са 

Законом о именовањима, за члана Управе предузећа не може бити именовано лице које 

обавља извршну функцију у политичкој странци да на било којем нивоу политичког 

организовања, мандат директора и извршних директора траје пет (5) година са 

могућношћу поновног избора, да за директора и извршне директоре може бити изабрано 

лице које испуњава посебне услове: најмање ВСС одговарајућег смјера и пет (5) година 

радног искуства у струци и да одлуком о утврђивању услова, стандарда и критеријума за 

избор на односне функције коју доноси Надзорни одбор предузећа ближе ће се утврдити 

посебни и други услови (члан 54. ст. (1), (2), (3), (4) и (5)); да одлуку о расписивању 

конкурса за избор члана Управе доноси Надзорни одбор и истовремено именује 

Комисију за избор, да се Комисија за избор састоји од пет (5) чланова, и то три (3) из 

реда запослених које именује Надзорни одбор Матичног предузећа на приједлог Управе 

Матичног предузећа и два (2) из реда запослених Зависног предузећа који познају област 

од интереса за пословање предузећа, да се поступак избора и утврђивање листе 

најквалификованијих кандидата спроводи према процедури коју утврди Надзорни одбор 

и да су чланови Управе обавезни прије ступања на дужност као и по истеку мандата дати 

писмену изјаву о имовинском стању (члан 55); да у случају отказа члана Управе или 

немогућношћу вршења функције из других разлога, Надзорни одбор може именовати 

привременог члана Управе као вршиоца дужности до спровођења поступка избора у 

складу са овим статутом (члан 56); да су надлежности Управе да: даје приједлоге 

Надзорном одбору о додјели донација, у складу са законом  и Планом пословања 

предузећа, за односну пословну годину, по претходно прибављеном мишљењу Одбора 

за ревизију, запошљава и отпушта запослене у складу са поступцима утврђеним законом 

и општим актима предузећа, доноси Правилник о организацији, систематизацији и 

вредновању радних мјеста предузећа, именује и разрјешава лица са посебним 

овлашћењима и одговорностима и одлучује о појединачним правима, обавезама и 

одговорностима запослених, у складу са законом и врши и друге послове утврђене 

законом, Статутом и актима предузећа (члан 57 тач. з), и), н) и ћ)); да је директор 

обавезан да обустави од извршења сваки акт органа предузећа за који сматра да је 

противан закону и о томе писмено обавијести орган који је донио предметни акт (члан 
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58. став (1)); да су директор и Надзорни одбор предузећа одговорни за вођење пословних 

књига и унутрашњи надзор над пословањем у складу са законом (члан 61. став (1)); да 

Надзорни одбор предузећа може разријешити члана Управе или цијелу Управу ако: не 

испуњава обавезе према закону; додијели уговор о набавци супротно закону, учествује у 

активностима забрањеним Законом и предузима мјере и радње без одобрења Надзорног 

одбора када је то предвиђено Законом (члан 65. тач. ђ), е), з) и и))); да чланови Управе 

предузећа не могу директно или индиректно (преко повезаних лица) бити ангажовани у 

другом привредном друштву конкурентске дјелатности, осим ако за то не добију 

одобрење у складу са законом (члан 67. став (2)); да повезано лице има обавезу 

пријављивања противправног понашања у складу са законом (члан 70. став (5)); да 

Надзорни одбор, односно сваки његов члан, може у било које вријеме тражити од 

Управе предузећа да га обавијести о пословима који могу бити од већег утицаја на 

пословање предузећа и на пословне односе са другим предузећима, као и о било којем 

другом питању у складу са законом (члан 73. став (5)); да било који од органа предузећа 

наведених у овом члану може да опозове чланове или откаже поједине уговоре 

искључиво у складу са одговарајућом процедуром утврђеном законом и одговарајућим 

општим актима (члан 74. став (2)); да предузеће заступа директор у границама 

одређеним овим статутом у складу са законом, да је директор овлашћен да у име и за 

рачун предузећа закључује уговоре и врши друге правне радње, као и да га заступа пред 

судовима и другим државним органима у оквиру права, обавеза и одговорности које 

произлазе из дјелатности, односно чија сврха омогућава обављање дјелатности 

предузећа у складу са законом и Статутом и да је заступник предузећа дужан приликом 

заступања придржавати се закона, одлука и смјерница Надзорног одбора (члан 75. ст. 

(1), (4) и (9)); да су садржина, обим овлашћења, начин издавања, потписивања и врста 

поруке коју предузеће издаје једном или већем броју лица, утврђени законом (члан 76. 

став (3)); да се одлуком Скупштине предузећа, у складу са законом и Статутом, може 

одредити да добит остане нераспоређена и да се пренесе за наредне периоде  

(нераспоређена добит) или да се употријеби за друге намјене (нпр. за исплате 

запосленим, члановима Надзорног одбора и Управе предузећа), у коме случају се 

дивиденда неће исплаћивати акционарима (члан 80. став (2)); да се дивиденде могу 

плаћати у новцу и у акцијама уз поштовање правила утврђених законом и да предузеће 

не може вршити исплате својим акционарима у случају смањења основног капитала у 

редовном поступку ако би: након извршене исплате нето имовина предузећа била мања 

од његовог основног капитала, увећаног за резерве које се могу користити за исплате 

акционарима, у складу са законом и у случају дивиденди, ако би износ дивиденди 

прешао износ добити предузећа у протеклој пословној години увећаној за нераспоређену 

добит и износ повучен из резерви увећан за износ који се мора унијети у резерве у 

текућој години, у складу са Статутом и законом (члан 82. став (1) и став (2) тач. а) и б)); 

да уколико предузеће искаже губитак на крају финансијске године, исти се може 

покривати из обавезних резерви предузећа и на друге начине утврђене законом и 

Статутом предузећа (члан 84. став (1)); да ће Управа предузећа, користећи се добром 

пословном праксом, планирати развој предузећа припремом Трогодишњег плана 

пословања, а након усвајања Трогодишњег плана пословања, исти ће бити сагласно 

закону достављен Главној служби за ревизију јавног сектора Републике Српске и 

надлежном министарству (члан 95); да чланове Одбора за ревизију бира Скупштина 

предузећа у складу са условима из овог статута, из реда независних лица која нису 

повезана лица у смислу одредаба закона (члан 106. став (2)); да је Одбор за ревизију 

дужан да: именује вањског ревизора, именује директора Одјељења за интерну ревизију 

на основу јавног конкурса за избор најбоље квалификованог кандидата, уколико Главни 

ревизор није извршио именовање у складу са одредбама Закона, размотри Годишњу 

студију ризика и План ревизије у којима су приказане појединости у погледу ризичних 

подручја и ревизија које ће се извршити, те осигура да пријављена питања буду без 
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одлагања и на одговарајући начин коригована; размотри студију ризика из претходне 

одредбе и План ревизије у споразуму са Главним ревизором по питању обраде, нарочито 

у случају када је Главни ревизор именовао директора Одјељења за интерну ревизију 

предузећа, осигура да Одјељења за интерну ревизију изврши свој посао у складу са 

Планом ревизије, осигура да интерне контроле предузећа буду адекватне и да 

функционишу како је предвиђено, поднесе Надзорном одбору сажети мјесечни извјештај 

о својим сједницама у претходном периоду, се консултује са Главним ревизором у 

погледу избора независне ревизорске организације или струковне стручне групе која 

врши унутрашње струковно оцјењивање Одјељења за интерну ревизију, сваке двије (2) 

до три (3) године, осигура да Одјељење за интерну ревизију обавља своје обавезе у 

складу са Међународним ревизијским стандардима, донесе План рада интерне ревизије, 

разматра извјештаје Одјељења за интерну ревизију и даје препоруке по извјештајима о 

ревизији, извјештава Надзорни одбор о реализацији препорука по извјештајима о 

ревизији, извјештава Скупштину предузећа о рачуноводственом, књиговодственом и 

финасијском пословању предузећа, да се изјашњава о приједлогу одлуке о расподјели 

добити коју усваја Скупштина, да извјештава о усклађености пословања предузећа са 

законским и другим регулаторним захтјевима, доноси Пословник о свом раду и да 

Одбор за ревизију доставља посебан извјештај Скупштини о уговорима закљученим 

између предузећа и повезаних лица у смислу закона (члан 108. став (1) тач. а), б), в), г), 

д), ђ), е), ж), з), и), ј), к), л), љ), м) и н) и став (3)); да се независни ревизор обавјештава 

истовремено са обавјештењем акционара предузећа о одржавању Скупштине предузећа, 

а ради учествовања у раду Скупштине у складу са Статутом и законом (члан 109. став 

(2)); да директора Одјељења за интерну ревизију именује Главни ревизор јавног сектора 

РС на начин прописан законом (члан 112. став (1)); да под 1. Недопуштеним 

активностима, предузећу није допуштено: давање кредита или позајмица запосленим у 

предузећу или другим лицима или пружање гаранције или осигурања за кредит (ово се 

не односи на предузећа повезана у Холдинг као кориснике зајма односно гаранција), 

давање путем донација у супротности са одредбама Закона о донацијама, исплате плата, 

доприноса и накнада супротно одредбама одговарајућих законских и подзаконских 

аката, учешће у поступку набавке у својству понуђача било којег лица које је 

припремило позив на тендер или сваког повезаног лица или лица у вези са повезаним 

лицима (не односи се на повезана предузећа у систему Холдинг), вршење измјена и 

допуна у било којем већ закљученом уговору о набавци, осим ако су извршене у складу 

са законом, прихватање плаћања замјеном за нова, плаћања у натури, или готовинском 

еквиваленту, инвестирање из краткорочних извора средстава предузећа, осим када се 

ради о одобреним инвестицијама према дефиницији датој у важећим законима који 

регулишу ту област, закључивање уговора о располагању са кумулативном вриједношћу 

већом од 10.000 КМ без потписа директора и најмање једног извршног директора, 

закључивање уговора о располагању вриједности веће од 100.000 КМ без сагласности 

Управе Матичног предузећа (ако се не ради о инвестицијама), а ако су у питању 

инвестиције располагање без одлуке Надзорног одбора Матичног предузећа, а код 

инвестиција вриједности веће од 1.000.000 КМ без сагласности Скупштине Матичног 

предузећа (члан 116. тач. а), б), в), г), д), ђ), е), ж) и з)); да се права, обавезе и 

одговорности запослених утврђују посебним општим актом у складу са законом, овим 

статутом, Колективним уговором и Уговором о раду и менаџерским уговорима ако га 

запослени закључи (за руководне раднике) (члан 119. став (1)); да се информације чије је 

објављивање обавезно у складу са законом или које су у вези са повредом закона, и које 

су такође у духу добре пословне праксе или принципа пословног морала, укључујући и 

информацију за коју постоји основана сумња на постојање корупције, не могу сматрати 

пословном тајном предузећа и објављивање ових информација је законито ако има за 

циљ да заштити јавни интерес, да се као пословна тајна не могу сматрати документа и 

подаци који се по закону сматрају јавним и да су чланови Управе, Надзорног одбора, 
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Одбора за ревизију и Одјељења за интерну ревизију предузећа одговорни за штету 

проузроковану предузећу ако у погледу чувања пословне тајне, односно њеног 

саопштавања нису поступали у складу са законом и другим прописима (члан 122. ст. (4), 

(5) и (7)); да се општи акти предузећа примјењују уколико нису у директној супротности 

са законом, односно док се изричито не ставе ван снаге (члан 124. став (2)) и да 

појединачни акти који доносе органи и влашћени појединци у предузећу морају бити у 

складу са законом и општим актима (члан 126. став (3)). 

Чланом 5. став (1) тачка а) Закона о јавним предузећима (“Службени гласник 

Републике Српске” бр. 75/04 и 78/11), који је наведен као правни основ за доношење 

оспореног статута, прописано је да је Скупштина јавног предузећа надлежна да доноси 

Статут. 

Одредбама Закона о привредним друштвима (“Службени гласник Републике 

Српске” бр. 127/08, 58/09, 100/11 и 63/13), које су послужиле као правни основ за 

доношење оспореног статута, у релевантном дијелу, прописано је да акционарско 

друштво поред оснивачког акта може да има и статут којим се ближе уређује пословање 

и управљање друштвом (члан 181. став (1), а чланом 357. став (1) да повезана привредна 

друштва чине два или више друштава у складу са овим законом, која се међусобно 

повезују и то: а) учешћем у основном капиталу или ортачким удјелима (друштва 

повезана капиталом), б) путем уговора (друштва повезана уговором) и путем капитала и 

путем уговора (мјешовито повезана друштва). Чланом 54. ст. (1) и (2) Закона о 

измјенама и допунама Закона о привредним друштвима (“Службени гласник Републике 

Српске” број 100/11), који је наведен као посебан правни основ за доношење оспореног 

статута, прописано је да се у члану 442. у ставу 2. послије ријечи: «овог закона», ријечи: 

«у року од двије године од дана примјене овог закона» замјењују ријечима: «до 30. јуна 

2012. године» и да се став 3. мијења и гласи: «Постојећа привредна друштва настала у 

поступку својинске трансформације која немају оснивачки акт задржавају статут као 

обавезни општи акт и обавезу усклађивања са овим законом врше одговарајућим 

измјенама статута, с тим да измјене статута морају бити нотарски потврђене». 

 

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспореног статута, Суд је, 

поред наведених одредаба Закона о јавним предузећима, имао у виду и члан 1, којим је 

прописано да се овим законом уређују пословање и управљање јавних предузећа у 

Републици Српској, органи предузећа, сукоби интереса са предузећем, етички кодекс, 

интерни поступци, недопуштене и ограничене активности и друга питања од значаја за 

рад ових предузећа (став (1), и да се на питања која нису уређена овим законом сходно 

примјењују одредбе Закона о привредним друштвима (“Службени гласник Републике 

Српске” бр. 127/08 и 58/09) став (2) као и члан 2. став (1), којим је прописано да је јавно 

предузеће у смислу овог закона правно лице које је уписано у судски регистар као 

привредно друштво у форми акционарског друштва или друштва са ограниченом 

одговорносшћу, ради обављања дјелатности од општег интереса и у чијем основном 

капиталу Република Српска или јединица локалне самоуправе директно или индиректно 

има већинско власништво.Такође, Суд  је утврдио да је чланом 4, и чл. 5. до  12. Закона о 

јавним предузећима прописан дјелокруг рада органа јавних предузећа, односно 

скупштине, надзорног одбора и управе (менаџмента).  

 

Поред наведених одредаба Закона о привредним друштвима (“Службени гласник 

Републике Српске” бр. 127/08, 58/09, 100/11 и 63/13), Суд је имао у виду и одредбе овог 

закона које се, по мишљењу даваоца иницијативе, крше оспораваним прописивањем, и 

то: члана 15, којим је, поред осталог, прописано да акционари акционарског друштва 

могу према трећим лицима лично одговарати за обавезе друштва ако са имовином 
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привредног друштва располажу као сопственом имовином на начин као да привредно 

друштво као правно лице не постоји; члана 203. став (1), којом  је утврђено да свака 

обична акција акционарског друштва даје акционару иста права, у складу са овим 

законом, оснивачким актом и статутом друштва...; члана 298. став (2), којим је 

прописано да отворено акционарско друштво има управни одбор; члана 304, којим су 

наведене надлежности за одлучивање управног одбора акционарског друштва; члана 

313, којим је прописано да акционарско друштво може имати једног или више извршних 

директора, да се број извшних директора одређује оснивачким актом или статутом 

друштва (став (1)) и да се у акционарском друштву које има више од два извршна 

директора формира извршни одбор (став (5)); члана 357, којим је прописано да се 

повезана привредна друштва (путем капитала, уговора, мјешовита) организују као 

концерни, холдинг, група друштава или други облик организовања у складу са овим 

законом (став (3)), да се повезана привредна друштва, у смислу овог закона, организују 

као концерни када матично друштво има за претежну дјелатност неку пословну 

дјелатност поред дјелатности управљања зависним друштвима (став (4)) и да се повезана 

привредна друштва, у смислу овог закона, организују као холдинг када матично 

друштво има искључиво дјелатност управљања и финансирања зависним друштвима 

(став (6)) и члана 442. став (2), којим је прописано да су привредна друштва и други 

облици повезивања и организовања за обављање привредне дјелатности дужни да своју 

правну форму, органе, акционаре и чланове, основни капитал, акције и удјеле, пословно 

име, меморандуме, пословне јединице са одређеним овлашћењима у правном промету, 

као и своје опште акте, ускладе са одредбама овог закона до 30. јуна 2012. године.  

Полазећи од дефиниције појма јавног предузећа прописане чланом 2. став (1) 

Закона о јавним предузећима, као и одредбе члана 4. Закона о систему јавних служби 

(“Службени гласник Републике Српске” број 68/07), којим је прописано да ради 

обављања дјелатности од општег интереса којим се обезбјеђује остваривање права и 

дужности правних и физичких лица и остваривање другог законом утврђеног интереса у 

области: јавног информисања, поштанског саобраћаја, енергетике, одржавања путева, 

комуналних услуга, и у другим областима утврђеним законом, оснивају се јавна 

предузећа, те одредбе члана 112. Закона о електричној енергији (“Службени гласник 

Републике Српске” бр. 66/02, 29/03, 86/03, 111/04, 60/07 и 114/07), односно члана 106. 

Закона о електричној енергији – пречишћени текст (“Службени гласник Републике 

Српске” бр. 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), којим је прописано да су објекти, постројења и 

уређаји за пренос електричне енергије који чине имовину јавног предузећа за пренос 

електричне енергије у власништву Републике Српске, Суд је оцијенио да је Зависно 

предузеће Рудник и Термоелектрана Гацко јавно предузеће које обавља дјелатност од 

општег интереса, а да је истовремено, по својој правној форми, отворено акционарско 

друштво, због чега се на ово предузеће примјењују одредбе Закона о јавним 

предузећима, као основног прописа, а одредбе Закона о привредним друштвима, као 

супсидијарног прописа. Наиме, с обзиром на то да се Законом о јавним предузећима, као 

посебним прописом, уређују специфичности управљања и контроле рада јавних 

предузећа неопходне ради обезбјеђења остваривања општег интереса и спречавања 

злоупотреба у пословању, а да се у свему осталом, на јавна предузећа супсидијарно 

примјењују одредбе Закона о привредним друштвима, као општег прописа, по оцјени 

Суда, неприхватљиви су наводи из иницијативе којим се указује на погрешну примјену 

закона. 

 

Истовјетан став Суд је имао у предмету У-2/08 од 24. септембра 2009. године, 

када је оцјењивао уставност и законитост Статута Зависног предузећа „Рудник и 

Термоелектрана Гацко“ акционарско друштво, Гацко, број: 01-И-522, од 31. јануара 

2007. године. 
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Суд је оцијенио да су неприхватљиви и наводи из иницијативе да су чланом 33, 

чланом 34. став (3), чланом 44 и чл. 53. до 67. Статута прекршени члан 281, члан 298. 

став (2), чл. 304, 313. и 442. Закона о привредним друштвима, јер и у овом случају, 

давалац иницијативе очигледно погрешно тумачи чињеницу да је, у конкретном случају, 

оспорен статут јавног предузећа, чија дјелатност, иако по свом карактеру привредна, је и 

дјелатност од општег интереса, чије обављање обезбјеђује јавна власт. Наиме, 

оспореним статутом су, у складу са наведеним законским овлашћењима, само 

конкретизоване законске одредбе које се односе на: индивидуална обиљежја предузећа 

(фирму, сједиште, дјелатност, правну форму); основни капитал и начин уплате акција; 

номиналну вриједност, врсте и класе издатих акција; права акционара; начин 

остваривања права гласа; повећање и смањење основног капитала; статус, одговорност и 

награђивање управе предузећа; повезана лица, сукоб интереса и извјештавање; 

заступање и потписивање; етички кодекс; расподјела добити и покриће губитака; 

средства за осигурање ризика; инвестиције; резерве друштва; планирање пословања; 

примјена књиговодствених и рачуноводствених стандарда; поступак јавних набавки; 

заштиту животне средине, одбор за ревизију и одјељење за интерну ревизију и 

недопуштене и ограничене активности.  

Такође, Суд није прихватио ни наводе даваоца иницијативе да се оспореним 

одредбама Статута и то: члана 8. став (2), члана 11. став (2), члана 12; члана 37. став (1) 

тач. и), ј), к), љ), м) и н); члана 44. тач. м) и у); члана 51. став (1) тачка д), став (5) тачка 

и); члана 57. тач. с) и т); члана 65. став (1) тачка г); члана 75. ст. (7) и (8); члана 81; и 

члана 116. тачка з), органи Предузећа незаконито условљавају и ограничавају 

претходним сагласностима од стране Матичног предузећа. Наиме, цитираним одредбама 

чл. 360. до 364. Закона о привредним друштвима прописана су посебна правила за 

друштва повезана капиталом, којим је, по оцјени Суда, спријечен утицај Матичног 

предузећа на одлучивање органа Зависног предузећа, штетан по њега и његове мањинске 

чланове. Тако је законодавац прописујући одговорност матичног друштва и директора 

(обавезу савјесног поступања, обавезу лојалности, могућности да одговара за обавезе 

зависног друштва и др.) одредио и степен правне самосталности и економске зависности 

привредних друштава повезаних капиталом, због чега се оспорено прописивање и не 

може довести у везу са одредбама чл. 5. и 203. Закона о привредним друштвима, на које 

указује давалац иницијативе, као ни са принципима о равноправности и једнакој правној 

заштити свих облика својине, слободном привређивању, самосталности предузећа и 

забрани монопола, утврђених чл. 50, 52. и 54. Устава Републике Српске. Суд је исто 

оцијенио и у погледу тврдње даваоца иницијативе да се односи Матичног и Зависног 

предузећа не могу ни регулисати статутом уколико постоји уговор о истом, јер из 

садржаја одредаба чл. 364. до 367. Закона о привредним друштвима произлази да се везе 

између зависног и матичног друштва, успостављене по основу учешћа у капиталу, могу 

ојачати и закључивањем уговора који дају могућност да се питање одговорности 

матичног предузећа постави и у случајевима давања налога који имају за посљедицу 

наношење штете и економском уништењу зависног предузећа, те могућност подношења 

тужбе за накнаду штете коју може подњети сваки члан зависног предузећа.  

У погледу тврдње даваоца иницијативе да је у Мјешовитом холдингу 

„Електропривреда Републике Српске“ Требиње, ријеч „холдинг“ супротна одредбама 

члана 357. ст. 3, 4, и 5. Закона о привредним друштвима, Суд је оцијенио да иста није од 

значаја с обзиром на то да оганизовање повезаних привредних друштава као холдинг 

или концерн представља само појмовно разграничење и нема правне нити практичне 

посљедице. 

Такође, и у погледу оспоравања одредаба Статута: члана 1. став (2); члана 6. ст. 

(1) и (5); члана 9. став (2); члана 16. ст. (1) и (2); члана 17. став (2); члана 18. ст. (5) и (6); 

члана 20. ст. (2) и (4); члана 21. став (4); члана 22. став (2); члана 23; члана 24. став (2); 

члана 25. став (1); члана 29. ст. (6), (8), (9) и (10); члана 31. ст. (1) и (4); члана32; члана 
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34. став (6); члана 35. став (2); члана 37. став (1) тач. д) и р); члана 38. став (5); члана 44. 

тач. б), ђ), л), м), н), ћ) и ф) ; члана 47. тач. а) и в); члана 51. став (1) тачка г) и став (5) 

тач. г), ђ) и е); члана 57. тач. з), и), н) и ћ); члана 58. став (1); члана 61. став (1); члана 65. 

став (1) тач. ђ) е), з) и и); члана 67. став (2); члана 70. став (5); члана 73. став (5); члана 

74. став (2); члана 75. ст. (1) (4) и (9); члана 76. ств (3); члана 80. став (2); члана 82. став 

(1) и став (2) тач. а) и б); члана 84. став (1); члана 95; члана 106. став (2); члана 108. ст. 

(1) и (3); члана 109. став (2); члана 112. став (1); члана 116; члана 119. став (1); члана 

122. ст. (4 (5) и (7));члана 124. став (2) и члана 126. став (3), због, како је наведено, 

погрешне примјене Закона о јавним предузећима, који, према члану 1. став (1) оспореног 

статута, у даљем тексту носи назив Закон, те тврдње о обавезној примјени Закона о 

привредним друштвима, који у даљем тексту носи назив Закон о привредним 

друштвима, Суд је оцијенио да је у питању очигледан превид даваоца иницијативе, јер у 

свим наведеним одредбама је прописана сагласност са законом, дакле одговарајућим 

законом којим је регулисана одређена материја, а не Законом, у смислу Закона о јавним 

предузећима.    

    

С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено 

и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. 

став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике 

Српске” бр. 104/11 и 92/12), у овом предмету одлучио без доношења рјешења о 

покретању поступка. 

 

 

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења. 

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.  

 

 

Број: У-73/12                                           ПРЕДСЈЕДНИК  

19. март 2014. године                                             УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                          Џерард Селман  

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

  

С обзиром на то да се Законом о јавним предузећима, као посебним прописом, 

уређују специфичности управљања и контроле рада јавних предузећа неопходне ради 

обезбјеђења остваривања општег интереса и спречавања злоупотреба у пословању, а 

да се у свему осталом, на јавна предузећа супсидијарно примјењују одредбе Закона о 

привредним друштвима, неприхватљиви су наводи из иницијативе којим се указује 

на погрешан правни основ за доношење оспореног подзаконског општег акта. 
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Одлука 

Број: У-11/13 oд 19. марта 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 25/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске и 

члана 60. став 1. тачке а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени 

гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 19. марта 2014. 

године, д о н и о  је 

 

 

О Д Л У К У 
 

      

Утврђује се да члан 2. став 1. тачка б) подтачка 8) Правилника о 

усклађивању и регистрацији редова вожње ("Службени гласник Републике Српске" 

број 6/13), није у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о Уставном 

суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12) и 

Законом о превозу у друмском саобраћају Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 111/08,50/10 и 12/13).  

 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

              

"Централ-цомпанy" д.о.о Бања Лука поднио је Уставном суду Републике Српске 

приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости члана 2. став 1. тачка б) 

подтачка 8) Правилника о усклађивању и регистрацији редова вожње ("Службени 

гласник Републике Српске" број 6/13), који је донио министар саобраћаја и веза у Влади 

Републике Српске. Накнадно, АД "АУТОПРЕВОЗ" Бања Лука, "МИГ ТУРС" д.о.о. Бања 

Лука, "ПАВЛОВИЋ ТУРС" д.о.о. Бања Лука и "БОЧАЦ ТУРС" д.о.о. Бања Лука, које 

заступа Раде Ћулибрк, адвокат из Бање Луке, поднијели су приједлог за утврђивање 

неуставности и незаконитости исте одредбе наведеног општег акта. У приједлозима се 

наводи да је Одлуком Уставног суда Републике Српске број У-13/11 од 11. септембра 

2012. године утврђено да члан 5. Правилника о измјенама и допунама Правилника о 

усклађивању и регистрацији редова вожње ("Службени гласник Републике Српске" број 

9/11) није у сагласности са Уставом и Законом о превозу у друмском саобраћају 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 111/08 и 50/10). 

Предлагачи истичу да је оспорена одредба члана 2. став 1. тачка б) подтачка 8) 

Правилника о усклађивању и регистрацији редова вожње ("Службени гласник Републике 

Српске" број 6/13) по свом садржају идентична наведеном члану 5. Правилника о 

измјенама и допунама Правилника о усклађивању и регистрацији редова вожње, који је 

оцијењен као неуставан и незаконит, тако да је у конкретном случају дошло до повреде 

члана 6. Закона о Уставном суду Републике Српске, према којем су одлуке овог суда 

општеобавезне и извршне. Поред тога, у приједлозима се наводи да оспорена одредба 

предметног правилника, која омогућава продужење и скраћење појединих редова вожње 

без законом прописаног поступка усклађивања, није у сагласности са чланом 4. став 1. 

тачка т) и чл. 24. до 27. Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске, 

којима је одређена правна дефиниција реда вожње, те надлежност, поступак и начин 

усклађивања и регистрације редова вожње. Оспореним прописивањем је, по мишљењу 

предлагача, дошло до повреде и чл. 54, 56. и 61. Устава Републике Српске и тачке 6. 

Амандмана XXXII на Устав, јер је адресатима предметног акта онемогућена реализација 

законом стечених права која су гарантована овим уставним одредбама. Предлагачи 
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такође сматрају да су у конкретном случају нарушене и гаранције из чл. 16. став 1. и 110. 

Устава, јер према оспореној одредби Правилника, стари редови вожње и стари редови 

вожње са промјеном не подлијежу поступку усклађивања и само се евидентирају, тако 

да превозници немају могућност да их оспоре, што, поред осталог, доводи и до повреде 

општег принципа правне сигурности. Сходно наведеном, предлажу да Суд утврди да 

члан 2. став 1. тачка б) подтачка 8) Правилника о усклађивању и регистрацији редова 

вожње ("Службени гласник Републике Српске" број 6/13) није у сагласности са Уставом 

и законом. 

     

У одговору на приједлог који је доставило Министарство саобраћаја и веза 

наводи се да је оспорени правилник донесен на основу овлашћења из члана 18. Закона о 

превозу у друмском саобраћају Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 111/08 и 50/10), којим је прописано да се начин, критеријуми и поступак 

усклађивања и регистрације редова вожње прописује правилником који доноси 

министар (за републички линијски превоз лица), или начелник, односно градоначелник 

јединице локалне самоуправе (за градски и приградски превоз лица). Доносилац 

предметног акта даље наводи да се у конкретном случају не ради о новим редовима 

вожње, већ о постојећим, старим редовима вожње код којих је извршено скраћење или 

продужење и који се стога сматрају старим редом вожње са промјеном. Наиме, како се у 

одговору истиче, у посљедњих неколико година је дошло до развоја и ширења 

предметне општине, тако да преко 80% регистрованих редова вожње није одговарало 

стварним потребама путника, због чега је оспореним нормирањем тај проблем отклоњен, 

те је истовремено смањено саобраћајно оптерећење и обезбијеђен квалитетан превоз 

лица. У погледу навода предлагача да не могу уложити приговор на овако дефинисане 

редове вожње, у одговору се указује на то да се ради о старим редовима вожње на које 

приговор није дозвољен. Такође се износи став да оспореним нормирањем није дошло 

до повреде члана 110. Устава, којим је забрањено повратно дејство општих аката. 

   

С обзиром на то да је посебним приједлозима тражена оцјена уставности и 

законитости исте одредбе Правилника о усклађивању и регистрацији редова вожње 

("Службени гласник Републике Српске" број 6/13), Суд је на основу члана 9. Пословника 

о раду Уставног суда Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 

114/12 и 2/13), 5. марта 2013. године донио рјешење о спајању ових приједлога ради 

вођења јединственог поступка, припајајући приједлог АД "АУТОПРЕВОЗ" Бања Лука, 

"МИГ ТУРС" д.о.о. Бања Лука, "ПАВЛОВИЋ ТУРС" д.о.о. Бања Лука и "БОЧАЦ ТУРС" 

д.о.о. Бања Лука, који је заведен под бројем У-14/13, првоприспјелом приједлогу који је 

поднио Централ-цомпанy" д.о.о Бања Лука, евидентираном под бројем У-11/13. 

 

Правилник о усклађивању и регистрацији редова вожње ("Службени гласник 

Републике Српске" број 6/13) донесен је на основу члана 18.  став 2. Закона о превозу у 

друмском саобраћају Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 

111/08 и 50/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86710, 24/12 и 121/12). Оспореним чланом 2. 

став 1. тачка б) подтачка 8) овог правилника прописано је да је стари ред вожње са 

промјеном стари ред вожње на којем је извршено скраћење, односно продужење 

регистрованог реда вожње подручних аутобуских линија које почињу, односно 

завршавају на подручју јединице локалне самоуправе Лакташи, а које усклађује 

Подручна привредна комора Бања Лука, у складу са Одлуком о усвајању Студије о 

јавном линијском превозу путника општине Лакташи ("Службени гласник општине 

Лакташи" број 4/10) и Одлуком о Плану парцелације и урбанистичко-техничким 

условима за изградњу раскрснице у Лакташима ("Службени гласник Општине Лакташи" 

број 4/10). 
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У поступку оцјењивања оспорене одредбе предметног правилника, Суд је имао у 

виду одредбе тач. 6, 8. и 18. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је 

замијењен члан 68. Устава, којим је утврђено да Република уређује и обезбјеђује, између 

осталог, својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине, правни положај 

предузећа и других организација, основне циљеве и правце привредног развоја, као и 

друге односе од интереса за Републику, у складу са Уставом. На основу наведених 

уставних овлашћења, Законом о превозу у друмском саобраћају уређени су услови и 

начин вршења превоза лица и ствари у друмском саобраћају, као јавни превоз и превоз 

за властите потребе, услови вршења превоза, концесије у јавном линијском превозу 

лица, те рад аутобуских станица и терминала градског, односно приградског превоза 

лица на територији Републике Српске. Поред осталог, чланом 18. овог закона прописано 

је да се регистрација реда вожње аутобуских линија врши на основу спроведеног 

поступка јавног усклађивања редова вожње или поступка додјеле концесије (став 1), да 

се начин, критеријуми и поступак усклађивања и регистрације редова вожње, образац и 

садржај регистра редова вожње прописује правилником о усклађивању и регистрацији 

редова вожње (став 2), те да правилник из става 2. овог члана доноси министар за 

републички линијски превоз лица, а за градски и приградски превоз лица – начелник, 

односно градоначелник јединице локалне самоуправе (став 3). Према члану 24. ст. 1. и 2. 

истог закона, усклађивање и регистрацију реда вожње у републичком линијском превозу 

лица врше надлежне привредне коморе, а усклађивање и регистрацију реда вожње у 

линијском превозу лица на територији јединице локалне самоуправе врши надлежни 

орган те јединице. Поред тога, Суд је имао у виду и одредбе члана 69. ст. 1. и 2. Закона о 

републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 118/08, 11/09, 74/10, 

86/10, 24/12 и 121/12) којима је прописано да органи управе доносе правилнике, наредбе 

и упутства, те да се правилником разрађују поједине одредбе закона или прописа Владе.  

 

На основу наведених законских одредаба, Суд је оцијенио да је министар 

саобраћаја и веза у Влади Републике Српске овлашћен да оспореним правилником 

пропише начин, критеријуме и поступак усклађивања и регистрације редова вожње 

републичких аутобуских линија, обрасце на којима се достављају приједлози редова 

вожње и садржај регистра редова вожње, док је регулисање ових питања у градском и 

приградском линијском превозу лица у надлежности начелника, односно 

градоначелника јединице локалне самоуправе. 

 

Поред тога, Суд је констатовао да је одлуком овог суда број У-13/11 од 11. 

септембра 2012. године, између осталог, утврђено да члан 5. Правилника о измјенама и 

допунама Правилника о усклађивању и регистрацији редова вожње ("Службени гласник 

Републике Српске" број 9/11) није у сагласности са Уставом Републике Српске и 

Законом о превозу у друмском саобраћају Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 111/08 и 50/10). Наведеном одредбом овог правилника било је 

прописано да "ради усклађивања потребе превоза са регистрованим редом вожње, 

подручне линије које почињу, односно завршавају превоз на подручју јединице локалне 

самоуправе Лакташи, а које усклађује Подручна привредна комора Бања Лука са 

Одлуком о усвајању Студије о јавном линијском превозу путника општине Лакташи 

("Службени гласник Општине Лакташи" број 4/10) и Одлуком о Плану парцелације и 

урбанистичко-техничким условима за изградњу раскрснице у Лакташима ("Службени 

гласник општине Лакташи" број 4/10), скраћење, односно продужење регистрованог 

реда вожње сматра се старим редом вожње са промјеном." Суд је у овом предмету 

оцијенио да оспорено нормирање није у сагласности са чланом 18. ст. 1. и 2. Закона о 

превозу у друмском саобраћају Републике Српске, којим је одређен предмет регулисања 

Правилника о усклађивању и регистрацији редова вожње, као и са одредбом става 3. 

овог члана Закона, према којој је министар овлашћен да регулише републички линијски 
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превоз лица, те чланом 24. ст. 1. и 2, којим је прописано који субјекти су надлежни да 

врше усклађивање и регистрацију редова вожње у линијском превозу лица. Суд је, 

дакле, у овој одлуци утврдио да законска одредба која је послужила као правни основ за 

доношење предметног правилника не садржи овлашћење за ресорног министра за 

оспорено прописивање, односно да је доносилац овог акта прекорачио законска 

овлашћења, те да је оспореном одредбом на другачији начин уредио усклађивање и 

регистрацију редова вожње у односу на начин на који је ово питање регулисано 

Законом. С обзиром на то да оспорена одредба овог правилника није у сагласности са 

законом за чије је извршење донесена, Суд је закључио да је у конкретном случају 

дошло до повреде члана 108. став 2. Устава, према којем прописи и други општи акти 

морају бити у сагласности са законом.     

 

Оспорени члан 2. став 1. тачка б) подтачка 8) Правилника о усклађивању и 

регистрацији редова вожње ("Службени гласник Републике Српске" број 6/13) је по свом 

садржају идентичан цитираном члану 5. Правилника о измјенама и допунама 

Правилника о усклађивању и регистрацији редова вожње ("Службени гласник Републике 

Српске" број 9/11), који је од стране овог суда оцијењен као неуставан и незаконит. 

Имајући у виду ову чињеницу, Суд је, сагласно свом ранијем ставу који је заузео у 

предмету број У-13/11, утврдио да члан 2. став 1. тачка б) подтачка 8) Правилника о 

усклађивању и регистрацији редова вожње ("Службени гласник Републике Српске" број 

6/13) није у сагласности са Законом о превозу у друмском саобраћају Републике Српске 

и чланом 108. став 2. Устава. Истовремено, по оцјени Суда, оспореним прописивањем је 

дошло до повреде и члана 6. Закона о Уставном суду Републике Српске, према којем су 

одлуке овог суда општеобавезне и извршне, те повреде идентичне одредбе члана 119. 

став 1. Устава. Оваква оцјена произлази из чињенице да је доносилац предметног 

правилника, без обзира на то што је Уставни суд својом одлуком оцијенио неуставним и 

незаконитим члан 5. Правилника о измјенама и допунама Правилника о усклађивању и 

регистрацији редова вожње ("Службени гласник Републике Српске" број 9/11), те је 

исти, као такав, престао да важи даном објављивања ове одлуке у "Службеном гласнику 

Републике Српске", одредбу идентичног садржаја инкорпорисао у члан 2. новог 

Правилника о усклађивању и регистрацији редова вожње ("Службени гласник Републике 

Српске" број 6/13).  

 

Имајући у виду наведено, те чињеницу да је Суд у својој ранијој одлуци број У-

13/11 од 11. септембра 1012. године већ заузео став у погледу уставности и законитости 

одредбе садржајно идентичне оспореном члану 2. став 1. тачка б) подтачка 8) 

Правилника о усклађивању и регистрацији редова вожње ("Службени гласник Републике 

Српске" број 6/13), Суд није разматрао наводе предлагача о повреди чл. 16, 54, 56, 61. и 

110. Устава.  

 

        На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке.  

 

       Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.  

 

 

 

Број: У-11/13                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

19. март 2014. године                                                                             УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                                     Џерард Селман                                                                                                                    
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Повреда уставне и законске одредбе према којој су одлуке Уставног суда 

општеобавезне и извршне постоји у случају када доносилац подзаконског општег 

акта у нови акт инкорпорира одредбу за коју је Уставни суд у раније донесеној 

одлуци већ утврдио да је неуставна и незаконита. 
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Рјешење 

Број: У- 19/13 oд 19. марта 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 25/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(«Службени гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 19. 

марта 2014. године,  д о н и о   ј е 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности члана 43. Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 134/11 и 82/13) и члана 125. Закона о раду ("Службени 

гласник Републике Српске" број 55/07 – пречишћени текст).  

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е њ е 

 

Драган Кљајић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за  покретање поступка за оцјењивање уставности члана 43. Закона о 

пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник Републике Српске" бр.  

134/11 и 82/13)  и члана 125. став 1. тачка 4. Закона о раду ("Службени гласник 

Републике Српске" број 55/07 – пречишћени текст). Образлажући разлоге оспоравања 

наведених одредби предметних закона давалац иницијативе, прије свега, указује на 

њихову неусаглашеност са одредбама Закона о полицијским службеницима Босне и 

Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 27/04) и Закона о раду у 

институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 

26/04), те истиче да је, због наведене неусаглашености закона, њему и одређеном броју 

запослених у Државној агенцији за истраге и заштиту ускраћено право на пензију, 

будући да им према одредбама наведених закона Босне и Херцеговине  престаје радни 

однос много раније него што су остварили услове за пензионисање сагласно одредбама 

Закона о пензијском и инвалидском осигурању Републике Српске. Имајући у виду да ће  

му примјеном наведених прописа Босне и Херцеговине престати радни однос у 

наведеној државној институцији а да у Републици Српској, с обзиром на оспорена 

законска рјешења, неће моћи  да се поново запосли а нити да оствари право  на пензију, 

давалац иницијативе сматра да је повријеђено његово право на рад и слобода рада 

утврђени чланом 39. став 1. Устава Републике Српске, због чега предлаже да Суд утврди 

да оспорене законске одредбе нису у сагласности са Уставом. 

 

Народна скупштине Републике Српске доставила је Суду одговор у коме наводи 

да разлози даваоца иницијативе за оцјену уставности оспорених законских рјешења нису 

основани будући да давалац иницијативе ни на који начин није поткријепио тврдњу о, 

наводној, повреди члана 39. Устава. У одговору се не оспоравају тврдње даваоца 

иницијативе о неусаглашености оспорених одредби наведених закона са прописима 

Босне и Херцеговине, али се указује да Уставни суд према члану 115. Устава, није 

надлежан да разматра овакве наводе, односно да цијени њихове међусобне односе. Осим 

тога, према наводима из одговора, није у надлежности Суда да цијени постојање 

односно непостојање разлога за овакво или другачије нормирање, чак и ако је очигледна 

потреба за истим. Законодавац је, како се наводи у одговору, усвајајући оспорена 

рјешења поступао у најбољем интересу, како грађана уопште, тако и струке, па је, 

цијенећи разлоге цјелисходности и јавног интереса усвојио законе у постојећем тексту, 
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при чему није изашао из уставног оквира, а успостављен је и баланс између законске 

мјере и циља који се жели остварити.  

 

Оспореним чланом 43. Закона о пензијском и инвалидском осигурању 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11 и 82/13) прописано је да се 

осигуранику који има навршен стаж осигурања са увећаним трајањем старосна граница 

за остваривање права на старосну пензију из члана 41. овог закона снижава за укупно 

увећање стажа (став 1), да је увећање стажа разлика између укупно утврђеног стажа 

осигурања са увећаним трајањем и стажа осигурања у ефективном трајању за исти 

период (став 2), те да се старосна граница из става 1. овог члана може снижавати 

највише до 55 година живота (став 3). 

 

Према оспореном члану 125. став 1. тачка 4. Закона о раду ("Службени гласник 

Републике Српске" број 55/07 – пречишћени текст) уговор о раду престаје да важи кад 

радник наврши 40 година пензијског стажа или 65 година живота и најмање 20 година 

стажа осигурања.  

 

Одредбом члана 39. став 1. Устава Републике Српске, у односу на коју давалац 

иницијативе оспорава наведене одредбе Закона о пензијском и инвалидском осигурању 

и Закона о раду, утврђено је да свако има право на рад и слободу рада. 

 

У поступку оцјењивања уставности оспорених одредби наведених закона Суд је, 

поред наведене уставне одредбе, имао у виду да је Уставом утврђено да запосленима 

може престати радни однос противно њиховој вољи на начин и под условима који су 

утврђени законом и колективним уговором (члан 39. став 4), да се слободе и права 

остварују, а дужности испуњавају непосредно на основу устава, осим када је Уставом 

предвиђено да се услови за остваривање појединих од њих утврђују законом, те да се 

законом може прописати начин остваривања појединих права и слобода само када је то 

неопходно за њихово остваривање (члан 49.), као и да Републике уређује и обезбјеђује, 

поред осталог, радне односе, социјално осигурање и друге облике социјалне заштите 

(тачка 12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68).  

 

Полазећи од наведених уставних одредби Суд је оцијенио да су оспорене одредбе 

члана 43. Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник Републике 

Српске" број 134/11), којима је прописан начин снижавања старосне границе  за стицање 

права на старосну пензију осигуранику коме се стаж осигурања рачуна са увећаним 

трајањем, донесене сагласно уставном овлашћењу Републике да уређује систем у 

области социјалног осигурања и других облика социјалне сигурности, а одређивање 

начина снижавања старосне границе и година живота до којих се може снижавати 

старосна граница за остваривање тог права  је ствар законодавне политике коју Уставни 

суд, сагласно одредби члана 115. Устава, није надлежан да оцјењује. При томе, 

оспореном одредбом Закона не повређује се уставни принцип једнакости грађана из 

члана 10. Устава с обзиром на то да се остваривање права утврђеног оспореном 

одредбом односи једнако на све грађане који се налазе у истој правној ситуацији. Из 

наведених разлога Суд није прихватио иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности  члана 43. Закона о пензијском и инвалидском осигурању 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11 и 82/13). 

 

Суд, такође, није прихватио иницијативу за покретање поступка за оцјењивање 

уставности члана 125. став 1. тачка 4. Закона о раду ("Службени гласник Републике 

Српске" број 55/07 – пречишћени текст), којим је прописан један од девет начина на који 

може престати уговор о раду, из разлога што је законодавац био Уставом овлашћен да 
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утврди услове под којима запосленима престаје радни однос по сили закона односно 

противно њиховој вољи. Утврђивање конкретних услова за отказ уговора о раду је ствар 

законодавне политике коју Уставни суд, сагласно одредбама члана 115. Устава, није 

надлежан да оцјењује.  

 

Позивање даваоца иницијативе на несагласност оспорених законских рјешења са 

Уставом зајемченим правом на рад из члана 39. став 1. Устава, по оцјени Суда, није од 

утицаја на тражену оцјену уставности, имајући у виду да члан 39. Устава садржи јемства 

о праву на рад и слободу рада, која уставна права се оспореним одредбама закона не 

доводе у питање.  

 

Према члану 115. Устава, Уставни суд није надлежан да оцјењује међусобну 

сагласност оспорених одредаба Закона о пензијском и инвалидском осигурању и Закона 

о раду са одредбама Закона о полицијским службеницима Босне и Херцеговине и Закона 

о раду у институцијама Босне и Херцеговине.  

 

Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и 

прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. 

став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 104/11 и 92/12) одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

 

На основу изложеног одлучено је као у  диспозитиву овог рјешења. 

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић. 

 

 

 

Број: У-19/13                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

19. март 2014. године                                                                         УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                                Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

Одређивање начина снижавања старосне границе и година живота за 

остваривање права на старосну пензију, као и утврђивање конкретних услова за 

отказ уговора о раду ствар је законодавне политике коју Уставни суд није надлежан 

да оцјењује. 
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Одлука 

Број: У-22/13 oд 19. марта 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 25/14 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске и 

члана 60. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 19. март 2014. године,               

д о н и о  ј е  

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности члана 70. тачка а) и члана 

71. став 1. тачка а) Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 134/11 и 82/13).  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Републичка организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих 

цивила Републике Српске поднијела је Уставним судом Републике Српске (у даљем 

тексту: Суд) приједлог за утврђивање неуставности члана 70. тачка а) и члана 71. став 1. 

тачка а) Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике 

Српске“ број 134/11). Међутим, из навода приједлога којима се образлаже оспоравање 

одредбе члана 70. тачка а) Закона неспорно произлази да је омашком наведено да се 

оспорава члан 70. „став 1.“ овог закона, будући да садржину ове норме чине тачке: а), б), 

в), г) и д). У приједлогу се наводи да су оспореним законским одредбама, којим је 

прописано да се чланом породице умрлог осигураника, односно корисника пензије 

сматра брачни супружник (удовица, односно удовац), као и да удовица има право на 

породичну пензију ако је на дан смрти супруга навршила 50 година живота, у 

неравноправан положај доведене ванбрачне супруге погинулих бораца, у односу на 

брачне супружнике, односно удовице, због чега им је онемогућено да остваре право на 

породичну пензију. С тим у вези, истиче се да оспореним нормирањем није обезбијеђена 

Уставом гарантована посебна заштита мајчинства и једнакост дјеце рођене ван брака у 

правима и дужностима са дјецом рођеном у браку, као и да се тиме не остварује сврха 

права на породичну пензију, то јест материјално обезбијеђење и социјална сигурност 

преживјелог ванбрачног супружника и дјеце стечене са умрлим осигураником или 

корисником. На тај начин су, сматра подносилац приједлога, нарушене гаранције из 

члана 10. и 36. став 1. и 6. Устава Републике Српске. Предлаже се да Суд утврди да 

оспорене законске одредбе нису у сагласности са Уставом Републике Српске.  

 

 У одговору на приједлог који је доставила Народна скупштина Републике Српске 

наводи из приједлога оцијењени су као неосновани, те је истакнуто: да сматрају да 

подносилац приједлога на погрешан начин тумачи законске одредбе које оспорава, те да 

је занемарио одредбе члана 70. тачке б) и в) Закона, којим је предвиђено да право на 

породичну пензију има и ванбрачни супружник, ако му је правоснажном пресудом 

досуђено право на издржавање, као и да се чланом породице умрлог осигураника или 

корисника пензије сматрају дијете, рођено у браку или ван брака, усвојено или пасторак; 

да је прописивање старосне границе за остваривање права на породичну пензију за 

удовице одраз цјелисходне процјене законодавца о условима за остваривање тог права; 

да не стоји констатација подносиоца приједлога да је онемогућено остваривање права на 

породичну пензију удовицама које су са погинулим борцима стекле дјецу, јер је чланом 

71. став 1. тачка в) превиђено да удовица има право на породичну пензију ако је послије 

смрти супруга остало једно или више дјеце која имају право на породичну пензију, а она 
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обавља родитељске дужности према тој дјеци. С обзиром на изложено, сматрају да 

оспорена законска рјешења нису у супротности са чланом 10. Устава, већ да је истим 

загаранована једнакост и равноправност у реализацији законом признатих права и 

обавеза за све категорије адресата који се налазе у истим или сличним правним 

ситуацијама. Уз то, истиче се да је законодавац тај који процјењује да ли објективна 

различитост оправдава и у којој мјери различито третирање у истој или случној 

ситуацији, те да није у надлежности Уставног суда да цијени цјелисходност предметног 

законског рјешења.     

Оспореним одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 134/11) прописано је: да се члановима 

породице умрлог осигураника, односно корисника пензије сматра брачни супружник, 

односно удовица или удовац (члан 70. тачка а); те да удовица има право на породичну 

пензију ако је на дан смрти супруга навршила 50 година живота (члан 71. став 1. тачка 

а). 

У поступку оцјењивања уставности оспорених одредби Закона о пензијском и 

инвалидском осигурању Суд је имао у виду да је Уставом Републике Српске утврђено: 

да су грађани Републике равноправни у слободама, правима и дужностима, једнаки су 

пред законом и уживају исту правну заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну 

припадност, вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, 

политичко и друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство (члан 10), да 

породица, мајка и дијете имају посебну заштиту, те да дјеца рођена ван брака имају 

једнака права и дужности као и дјеца рођена у браку (члан 36. став 1. и 6), да се слободе 

и права остварују, а дужности испуњавају непосредно на основу Устава, осим када је 

Уставом предвиђено да се услови за остваривање појединих од њих утврђују законом, те 

да се законом може прописати начин остваривања појединих права и слобода само када 

је то неопходно за њихово остваривање (члан 49. став 1. и 2), као и да Република уређује 

и обезбјеђује, између осталог, социјално осигурање и друге облике социјалне заштите 

(тачка 12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је мијењан члан 68. 

Устава).     

  

Сагласно наведеним уставним одредбама Законом о пензијском и инвалидском 

осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11 и 82/13) прописано је да 

се овим законом уређује обавезно пензијско и инвалидско осигурање на основу 

међугенерацијске солидарности и добровољно пензијско и инвалидско осигурање за 

лица која нису обавезно осигурана по овом закону, као и права и обавезе на основу тих 

осигурања (члан 1), да се, обавезним и добровољним осигурањем, на начелима 

узајамности и солидарности, осигураницима обезбјеђују права у случају старости и 

инвалидности, а у случају смрти осигураника, односно корисника пензије право се 

обезбјеђује члановима њихових породица (члан 2), те да се права из пензијског и 

инвалидског осигурања остварују и користе само под условима прописаним законом, а 

да обим права зависи од дужине пензијског стажа осигураника и висине плата и 

основица осигурања на које је плаћен допринос за пензијско и инвалидско осигурање 

(члан 3).  

Оцјењујући уставност оспорених одредби члана 70. тачка а) и члана 71. став 1. 

тачка а) Закона о пензијском и инвалидском осигурању Суд имао у виду и одредбе члана 

69, члана 70. тачке б), в), г) и д), члана 71. став 1. тачка в), став 7. и 9., као и члана 73. 

истог закона, којим је прописано да право на породичну пензију имају чланови породице 

умрлог осигураника који је на дан смрти испуњавао услове за инвалидску пензију и 

чланови породице умрлог корисника старосне пензије, одређен круг лица који се у 

смислу овог закона сматрају члановима породице умрлог осигураника, односно 

корисника пензије, као и услови под којим удовица има право на породичну пензију, те 
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предвиђено да право на породичну пензију, под условима из члана 71. и 72. овог закона, 

има и супружник из разведеног брака или ванбрачне заједнице, ако му је правоснажном 

судском пресудом досуђено право на издржавање.   

 

На основу наведеног Суд је оцијенио да је законодавац, сагласно цитираном 

уставном овлашћењу да уреди систем у области социјалног осигуарања и других облика 

социјалне сигурности, а у оквиру тога и систем пензијског и инвалидског осигурања, 

прописао услове и начин остваривања права и обавеза по основу овог осигурања, међу 

којим је и право на породичну пензију. Дакле, законом је одређен круг лица имају право 

на породичну пензију и под којим условима, односно лица која имају статус члана 

породице умрлог осигураника или корисника пензије, међу којим су, поред осталих, 

ванбрачни супружник, ако му је правоснажном пресудом суда досуђено право на 

издржавање, као и дијете рођено у браку или ван брака, усвојено или пасторак, као и 

старосна граница до које удовица има право на породичну пензију ако је послије смрти 

супруга остало једно или више дјеце која имају право на породичну пензију, а она 

обавља родитељске дужности према тој дјеци, као и да удовица која до смрти супруга 

није навршила 50, али је имала навршених 45 година живота има право на породичну 

пензију кад наврши 50 година живота, и кад је дијете осигураника, односно корисника 

пензије рођено након његове смрти. На основу наведеног, Суд је оцијенио да је 

прописивање као оспореним одредбама члана 70. тачка а) и члана 71. став 1. тачка а) 

Закона засновано на уставном овлашћењу из члана 36. став 1. и 6, члана 49. став 1. и 2. 

Устава и тачке 12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске. Приликом ове оцјене 

Суд је имао у виду да Устав не утврђује на непосредан начин одређена права по основу 

пензијског осигурања, већ даје овлашћење законодавцу да у цјелини уреди начин 

остваривања права на породичну пензију чланова породице умрлог осигураника, 

односно корисника пензије, поштујући притом ограничења која пред њега поставља 

Устав, а посебно она којим се штите општа уставна добра и вриједности, као што су, 

између осталих, једнакост и равноправност грађана, породица, мајка и дијете. Начин на 

који ће ова питања бити уређена одраз је цјелисходне процјене законодавца у уређивању 

пензијског и иналидског осигурања, а оцјена оправданости и цјелисходности законског 

рјешења, према члану 115. Устава, није у надлежности овог суда. Исто тако, Суд је 

оцијенио да оспореним прописивањем није дошло до повреде начела једнакости и 

равноправности из члана 10. Устава, како то тврди подносилац приједлога, будући да се 

оспорене законске одредбе односе једнако, под истим условима, на сва лица која се 

налазе у истој правној ситуацији прописаној овим одредбама. Наиме, уставни принцип 

једнакост и равноправност грађана из члана 10. Устава, не подразумијева једнакост 

грађана у апсолутном смислу те ријечи, већ изједначеност у правима и слободама оних 

грађана који се, са аспекта удовољавања одређеним истим критеријумима, могу сврстати 

у заједничку категорију, а који се, при томе налазе у истим правним ситуацијама.  

      

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке. 

 

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић, академик проф. др Снежана Савић.   

 

 

Број: У-22/13                                         ПРЕДСЈЕДНИК  

19. март 2014. године                                       УСТАВНОГ СУДА 

   

                                             Џерард Селман 
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Начин на који ће питање остваривања права на породичну пензију чланова 

породице умрлог осигураника бити уређена одраз је цјелисходне процјене 

законодавца, а оцјена оправданости и цјелисходности законског рјешења није у 

надлежности Уставног суда. 
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Одлука 

Број: У-24/13 oд 19. марта 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 25/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 37. став 1. тачка г), члана 40. став 5,  члана 57. тачка а), члана 60. став 1. тач. а) и 

б) и члана 61. став 1. тач. б), г) и д) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 19. 

марта 2014. године,  д о н и о   ј е 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се  да члан 7. став 3.  у дијелу који гласи: „... на приједлог директора“ 

и члан 20. став 1.  у дијелу који гласи: „... и директор, ...“  Правилника о 40-часовној 

радној недјељи наставника и стручних сарадника у средњој школи („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 64/09, 74/09, 75/10 и 92/10), те члан  1. у дијелу који 

гласи: „... послове ваннаставног особља ..“ , члан  26, члан 31. став 1.  и члан 59. 

Статута Јавне установе Средњошколски центар "Јован Дучић" Кнежево, број: 

715/12 од 29. новембра 2012. године, нису у сагласности са Законом о средњем 

образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/08, 106/09 и 

104/11) и Уставом Републике Српске.  

       

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности и законитости члана 60. и члана 62. Статута из става 1. изреке ове 

одлуке, Уредбе о минимуму процеса рада и начину његовог обезбјеђивања у 

образовним установама и установама ученичког и студентског смјештаја 

(''Службени гласник Републике Српске“ број 124/12) и члана 7. Правилника о 

садржају и начину полагања завршног и матурског испита у средњим стручним и 

техничким школама („Службени гласник Републике Српске“ број 9/09). 

 

Обуставља се поступак за оцјењивање уставности и законитости члана 12. 

став 2. тачка а) Правилника из става 2. изреке ове одлуке. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Момчило Гламочић из Кнежева дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости  Уредбе о 

минимуму процеса рада и начину његовог обезбјеђивања у образовним установама и 

установама ученичког и студентског смјештаја („Службени гласник Републике Српске“ 

број 124/12), члана 7. и члана 12. став 2. тачка а) Правилника о садржају и начину 

полагања завршног и матурског испита у средњим стручним и техничким школама 

(„Службени гласник Републике Српске“ број  9/09), затим члана 7. став 3. и члана 20. 

став 1. Правилника о 40-часовној радној недјељи наставника и стручних сарадника у 

средњој школи  („Службени гласник Републике Српске“ бр. 64/09, 74/09 и 75/10), те 

члана 1, члана 26, члана 31. став 1, члана 59, члана 60. и члана 62. Статута Јавне 

установе Средњошколски центар "Јован Дучић" Кнежево, број: 715/12 од 29. новембра 

2012. године. Оспоравајући наведену уредбу, давалац иницијативе наводи да овај акт 

није у сагласности са одредбом  члана 12. став 3. Закона о штрајку  („Службени гласник 

Републике Српске“ број 111/08), којом је прописана обавеза доносиоца акта да у 

поступку доношења акта којим се утврђује минимум процеса рада и начин његовог 

обезбјеђивања затражи мишљење синдиката или савјета радника или овлашћеног 

представника радника. Имајући у виду да Влада Републике Српске приликом доношења 
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оспорене уредбе није поступила на начин како је то прописано наведеном законском 

одредбом, давалац иницијативе тврди да оспорени акт у цијелости није у сагласности са 

Законом о штрајку а самим тим ни са Уставом Републике Српске. Поред наведеног, 

давалац иницијативе оспорава и Правилник о садржају и начину полагања завршног и 

матурског испита у средњим стручним и техничким школама и то одредбе члана 7. и 

члана 12. став 2. тачка а) у дијелу којим је прописано:" ...којег именује директор 

приликом доношења рјешења из члана 7. овог правилника"  које,  како наводи, нису у 

сагласности са чланом 109. став 2. тачка и) Закона о средњем образовању и васпитању 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/08, 106/09 и 104/11), којим је прописано 

да наставничко вијеће именује испитне комисије за полагање завршног и матурског 

испита, а не директор школе како је то прописано оспореним одредбама. Из истих 

разлога давалац иницијативе оспорава и одредбе чл. 7. став 3. и члана 20. став 1. 

Правилника о 40-часовној радној недјељи наставника и стручних сарадника у средњој 

школи, наводећи да је доносилац акта на другачији начин у односу на законска рјешења 

прописао подјелу одјељења и  предмета на наставнике. Иако је давалац иницијативе 

навео да оспорава члан 7. став 4. овог правилника, из садржине навода којима се 

образлаже оспоравање наведене одредбе неспорно произлази да се ради о ставу 3. овог 

члана будући да је чланом 1. Правилника о измјени  Правилника  о 40-часовној радној 

недјељи наставника и стручних сарадника у средњој школи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 92/10), који је ступио на снагу прије подношења иницијативе, у 

члану 7. Правилника  о 40-часовној радној недјељи наставника и стручних сарадника у 

средњој школи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 64/09, 74/09 и 75/10)  брисан 

став 3, тако да су  дотадашњи ст. 4, 5, 6. и 7. постали ст. 3, 4, 5. и 6. У вези са оспореним 

Статутом Јавне установе Средњошколски центар "Јован Дучић" Кнежево давалац 

иницијативе детаљно образлаже разлоге незаконитости оспорених одредаба 

наглашавајући, прије свега, да се из његове садржине не може закључити да ли су у 

поступку доношења учествовали наставници, родитељи и ученици школе, на начин како 

је то прописано чланом 7. поменутог закона, указујући при томе на Одлуку овог суда У-

26/11 од 26. септембра 2012. године. Тврди да оспорене одредбе предметног статута 

нису у сагласности са чл. 20, 91, 109. став 2. тачка г) и чл. 139. Закона о средњем 

образовању и васпитању, а да члан 26. Статута није у сагласности ни са Законом о раду 

("Службени гласник Републике Српске" број 55/07 – пречишћени текст) и Законом о 

систему јавних служби ("Службени гласник Републике Српске" бр. 68/07 и 109/12). Уз 

то, давалац иницијативе указује на несагласност члана 31. став 1. Статута са чланом 7. 

став 3. Правилника о 40-часовној радној недјељи наставника и стручних сарадника у 

средњој школи. На основу изложеног предлаже да Суд утврди да оспорени општи акти 

нису у сагласности са Уставом Републике Српске и законом. 

Министарство просвјете и културе Републике Српске није доставило одговор на 

наводе из иницијативе.  

У одговору Јавне установе Средњошколски центар „Јован Дучић“ Кнежево, као 

доносиоца оспореног статута, наводи се да су Наставничко вијеће, Савјет родитеља и 

Савјет ученика разматрали нацрт оспореног статута прије његовог усвајања, као и да је 

Школски  одбор, након усвајања, Статут  доставио ресорном министарству ради 

добијања потребне сагласности. Оспоравајући наводе даваоца иницијативе, доносилац 

акта је, поред осталог, навео да је Статутом, чије одредбе су оспорене, стављен ван снаге 

ранији статут и његове измјене и допуне, те да су након ступања на снагу Статута 

усклађени  и други општи акти који су од значаја за рад ове школе. Уз то, доносилац 

акта је детаљно образложио разлоге због којих сматра да нису основани наводи даваоца 

иницијативе који се односе на несагласност оспорених одредби члана 26. Статута са 

Законом о раду и Законом о средњем образовању и васпитању.  

Правилником  о 40-часовној радној недјељи наставника и стручних сарадника у 

средњој школи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 64/09, 74/09, 75/10 и 92/10) 
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прописано је да подјелу разредних старјешинстава врши Наставничко вијеће на 

приједлог директора (члан 7. став 3),  те да подјелу часова редовне наставе врше стручни 

активи и директор, а коначно утврђује наставничко вијеће (члан 20. став 1). 

 

Статут Јавне установе Средњошколски центар „Јован Дучић“ Кнежево, на основу 

члана 20. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 74/08, 106/09 и 104/11) донио је Школски одбор ове јавне установе на 

сједници одржаној 29. новембра 2012. године. Овим статутом се, у складу са прописима, 

ближе уређују питања од значаја за рад и функционисање Јавне установе 

Средњошколски центар „Јован Дучић“ Кнежево, те остваривање права, обавеза и 

одговорности, а нарочито: назив и сједиште, заступање и представљање, послови 

ваннаставног особља, задаци и дјелокруг органа управљања, задаци и дјелокруг рада 

стручних органа, надлежност директора, услови за разрјешење директора, послови и 

задаци помоћника директора, организација и остваривање образовно-васпитног рада 

односно годишњег програма рада, дјелокруг и начин рада Савјета родитеља и Савјета 

ученика, начин вођења евиденције, начин употребе и чувања печата и друга питања од 

значаја за рад Школе (члан 1). Оспореним чланом 26. Статута таксативно је наведено 

ваннаставно особље, те описан дјелокруг њихових послова, а чланом 31. став 1. овог 

акта је прописано да свако одјељење у школи има одјељенског старјешину, којег на 

почетку школске године именује директор. Према члану 59. Статута општи акти школе 

ће се,  у складу са овим статутом, донијети у року од 9 мјесеци од дана усвајања Статута, 

а према члану 60. ступањем на снагу овог статута престају да важе Статут ове школе 

број: 708/09 од 28. августа 2009. године, број: 798-5/11 од 15. децембра 2011. године, 

затим број: 451/12 од 23. августа 2012. године и број: 583/12 од 27. септембра 2012. 

године.  Оспореним чланом 62. Статута  прописано  је да овај статут ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања на огласној плочи школе.  

          

Оспорену Уредбу о минимуму процеса рада и начину његовог обезбјеђивања у 

образовним установама и установама ученичког и студентског смјештаја (''Службени 

гласник Републике Српске“ број 124/12) донијела је Влада Републике Српске на основу 

члана 12. став 2. Закона о штрајку ("Службени гласник Републике Српске" број 111/08) и 

члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске" број 118/08). Уредбом је прописано да запослени у установама образовања, 

ученичког и студентског смјештаја могу у складу са Законом о штрајку да организују 

штрајк под условом да обезбиједе минимум процеса рада прописан овом уредбом (члан 

1), те да минимум процеса рада који се мора обезбиједити у установама основног и 

средњег образовања обухвата извођење редовне наставе по дневном распореду часова у 

складу са годишњим програмом рада школе (члан 2). 

 

Правилник о садржају и начину полагања завршног и матурског испита у 

средњим стручним и техничким школама („Службени гласник Републике Српске“ број 

9/09) донесен је на основу члана 63. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 74/08) и члана 82. став 2. Закона о 

републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ број 118/08). Оспореним 

чланом 7. овог правилника прописано је да директор школе именује чланове испитног 

одбора и испитну комисију за спровођење и полагање завршних и матурских испита.  

Према оспореном члану 12. став 2. тачка а) овог правилника испитне комисије имају  

предсједника, којег именује директор приликом доношења рјешења из члана 7. овог 

правилника. 

 

У поступку оцјењивања уставности и законитости  члана 7. став 3. и члана 20. 

став 1. Правилника о 40-часовној радној недјељи наставника и стручних сарадника у 
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средњој школи  („Службени гласник Републике Српске“ бр. 64/09, 74/09, 75/10 и 92/10), 

те члана 1, члана 26, члана 31. став 1, члана 59, члана 60. и члана 62.  Статута Јавне 

установе Средњошколски центар "Јован Дучић" Кнежево број: 715/12 од 29. новембра 

2012. године, Суд је  имао у виду да је  тач. 11. и 12. Амандмана XXXII на Устав 

Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, утврђено  да Република уређује и 

обезбјеђује, поред осталог, систем јавних служби и образовање. На основу наведених 

уставних овлашћења, Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 74/08, 106/09 и 104/11) уређена је дјелатност средњег образовања 

и васпитања као дио јединственог система образовања, оснивање и престанак рада 

средње школе, статус ученика, наставника, стручних сарадника и осталих радника, 

руковођење и управљање школом, надзор над радом школа и друга питања која су од 

значаја за средње образовање. Овим законом је у члану 7. прописано да се организација, 

начин рада и кућни ред у школи ближе уређују статутом, правилницима и другим 

општим актима школе који се доносе уз учешће ученика, родитеља и наставника, а у 

складу са важећим прописима. Према члану 20. став 1. Закона школа има статут којим се 

утврђују: начин обављања дјелатности школе, дјелокруг и начин рада органа управљања 

и органа руковођења, стручних тијела школе, те друга питања од значаја за дјелатност и 

пословање школе у складу са актом о оснивању школе, а према ставу 2. овог члана, 

статут школе доноси школски одбор, уз сагласност Министарства. Чланом 74. став 1. 

овог закона прописано је да васпитно-образовни рад у школи обављају наставници и 

стручни сарадници, а чланом 82. став 2. да структуру и распоред обавеза наставника и 

стручних сарадника у оквиру радне недјеље, као и недељни и годишњи фонд часова 

утврђује школски одбор годишњим програмом рада школе. Чланом 91. овог закона  

прописано је  да се број осталих радника у школи, нивои и врсте образовања потребни за 

обављање осталих послова у школи, начин пријема и распоређивања радника утврђују 

актом школе уз сагласност Министарства, а чланом 99. став 3. тачка ђ) да директор 

сазива и руководи сједницама наставничког вијећа и усклађује рад стручних органа у 

школи (тачка ђ). Поред тога, чланом 107. Закона прописано је да су стручни органи 

школе одјељенско вијеће, наставничко вијеће и стручни активи наставника, док је 

чланом 109. прописано да наставничко вијеће чине наставници и стручни сарадници у 

школи (став 1). Ставом 2. члана 109. Закона одређен је дјелокруг рада наставничког 

вијећа те  прописано да наставничко вијеће, поред осталог, одлучује о организацији 

образовног рада (тачка а), као и да врши подјелу одјељења и предмета на наставнике на 

основу приједлога стручних актива (тачка г), а чланом 110. овог закона одређен је 

дјелокруг рада стручних актива тако што је прописано да стручни активи, поред осталог,  

врше подјелу предмета по предметним наставницима (тачка а), те планирају и 

програмирају наставу (тачка б). Овим законом је прописана и обавеза школе да своју 

организацију и опште акте усклади са одредбама овог закона у року од осам мјесеци од 

дана ступања на снагу овог закона (члан 140).  

 

С обзиром на то да је одредбом члана 109. став 2. тачка г) Закона о средњем 

образовању и васпитању прописано да наставничко вијеће врши подјелу одјељења и 

предмета на наставнике на основу приједлога стручних актива, а чланом 110. тачка а) 

Закона да стручни активи врше подјелу предмета по предметним наставницима Суд је 

оцијенио да оспорене одредбе члана 7. став 3. у дијелу који гласи: „... на приједлог 

директора.“ и  члана 20. став 1.  у дијелу који гласи: „... и директор, ...“ Правилника о 40-

часовној радној недјељи наставника и стручних сарадника у средњој школи нису у 

сагласности са Законом о средњем образовању и васпитању. Наведеним законским 

рјешењима је, по оцјени Суда,  дато овлашћење искључиво наставничком вијећу, које је 

стручни орган школе, да врши подјелу одјељења и предмета на наставнике и то на 

основу приједлога стручних актива, а не директора школе, који као орган руковођења 

школом, сагласно одредбама члана 99. став 3. тачка ђ) наведеног Закона само сазива и 
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руководи сједницама наставничког вијећа, те усмјерава и  усклађује рад стручних органа 

у школи.  

 

Будући да, према оцјени Суда, оспорене одредбе члана 7. став 3.  у дијелу који 

гласи: „... на приједлог директора“ , и члана 20. став 1.  у дијелу који гласи: „... и 

директор, ...“ Правилника о 40-часовној радној недјељи наставника и стручних 

сарадника у средњој школи нису у сагласности са законом, а да према одредби члана 

108. Устава прописи и општи акти морају бити у сагласности са законом, Суд је 

оцијенио да оспорене одредбе члана 7. став 3. и члана 20. став 1. предметног 

правилника, у наведеним дијеловима, нису у сагласности ни са Уставом.  

 

Суд је, такође, утврдио да оспорене одредбе члана 1. у дијелу који гласи: „..; 

послове ваннаставног особља; ..“, те члана  26, члана 31. став 1. и  члана 59. Статута 

Јавне установе Средњошколски центар "Јован Дучић" Кнежево број: 715/12 од 29. 

новембра 2012. године нису у сагласности са Законом о средњем образовању и 

васпитању. Наиме, из наведених законских одредаба (чл. 20. и 91) произлази да се 

статутом школе, који доноси школски одбор, уз сагласност Министарства уређује начин 

обављања дјелатности школе, дјелокруг и начин рада органа управљања и руковођења, 

стручних тијела школе, те друга питања од значаја за дјелатност и пословање школе у 

складу са актом о оснивању школе, као и да се број осталих радника у школи, нивои и 

врсте образовања потребни за обављање осталих послова у школи, начин пријема и 

распоређивања осталих радника утврђују актом школе уз сагласност Министарства. 

Дакле, наведеним законским одредбама одређена је садржина  општих аката које је 

школски одбор школе, уз сагласност Министарства, обавезан ускладити са одредбама 

овог закона и то у року од осам мјесеци од дана ступања на снагу овог закона (члан 140). 

С обзиром на наведено доносилац акта, по оцјени Суда, није био овлашћен да статутом 

школе регулише питања која се сагласно наведеним законским одредбама  не уређују 

статутом већ другим општим актом школе, за који је такође потребна сагласност 

Министарства, а нити је овлашћен да мијења законом утврђен рок за усклађивање 

општих аката школе са одредбама Закона о средњем образовању и васпитању. Полазећи 

од наведеног Суд је оцијенио да је доносилац акта прописивањем оспорених одредаба 

члана 1. у дијелу који гласи: „... ; послове ваннаставног особља; ...“, те члана  26. и члана 

59. наведеног статута  изашао из оквира својих законских овлашћења, а чињеница да 

оспорене одредбе нису у сагласности са законом, чини их неуставним и са становишта 

члана 108. Устава Републике Српске.  

 

Оцјењујући оспорену одредбу члана 31. став 1. Статута, којом је прописано да 

свако одјељење у школи има одјељенског старјешину, којег на почетку школске године 

именује директор Суд је имао у виду одредбу члана 109. став 2. тачка г) Закона о 

средњем образовању и васпитању, којом је прописано да наставничко вијеће врши 

подјелу одјељења и предмета на наставнике на основу приједлога стручних актива. Како 

из наведене законске одредбе произлази да је искључиво наставничко вијеће овлашћено 

да врши подјелу одјељења и предмета на наставнике на основу приједлога стручних 

актива, доносилац акта је оспореном одредбом, по оцјени Суда, изашао из својих 

законских овлашћења, а чињеница да оспорене одредбе нису у сагласности са законом, 

чини их неуставним и са становишта члана 108. Устава Републике Српске.  

 

По оцјени Суда, оспорена одредба члана 60. Статута не садржи повреду Устава и 

закона, јер је утврђивање престанка важења ранијих општих правних аката исте 

садржине саставни дио овлашћења за доношење општих правних аката исте садржине и 

исте правне природе. Начин назначења аката који престају да важе ступањем на снагу 
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оспореног статута није уставноправно питање за чију је оцјену уставности, према члану 

115. Устава,  надлежан Уставни суд. 

 

Одредбом члана 109. став 1. Устава утврђено је да закони, други прописи и општи 

акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања, осим ако из нарочито 

оправданих разлога није предвиђено да раније ступе на снагу. С обзиром на то да је 

оспореном одредбом члана 62. Статута прописано да овај статут ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања на огласној плочи школе, Суд је оцијенио да оспорена 

одредба члана 62. Статута није у несагласности с Уставом.  Разматрање осталих питања 

даваоца иницијативе која се односе на различита тумачења у вези са добијањем 

сагласности ресорног министарства и ступања на снагу Статута прије или послије 

добијања сагласности,  у смислу члана 115. Устава, није у надлежности Суда.  

 

У поступку оцјењивања уставности и законитости Уредбе о минимуму процеса 

рада и начину његовог обезбјеђивања у образовним установама и установама ученичког 

и студентског смјештаја (''Службени гласник Републике Српске“ број 124/12) и члана 7. 

Правилника о садржају и начину полагања завршног и матурског испита у средњим 

стручним и техничким школама („Службени гласник Републике Српске“ број 9/09), Суд 

је имао у виду сљедеће: 

 

Уставни суд Републике Српске је Одлуком број: У-4/13 од 26. јуна 2013. године 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 60/13) утврдио да члан 10. Уредбе о 

минимуму процеса рада и начину његовог обезбјеђивања у образовним установама и 

установама ученичког и студентског смјештаја (''Службени гласник Републике Српске“ 

број 124/12) није у сагласности са Уставом Републике Српске. Суд је,  у овом предмету, 

полазећи од одредбе члана 109. став 1. Устава, којом је утврђено да закони, други 

прописи и општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања, осим 

ако из нарочито оправданих разлога није предвиђено да раније ступе на снагу, оцијенио 

да ова уредба није ступила на снагу у складу са наведеном уставном одредбом и да, с 

обзиром на наведено, није важећи општи правни акт у правном поретку Републике 

Српске. Имајући у виду да је Суд оцијенио да се ради о неуставном правном акту, са 

формалног аспекта, није се упуштао у оцјену његове неуставности и незаконитости са 

материјалноправног аспекта, те је одбацио приједлог за утврђивање неуставности и 

незаконитости чланова 1. до 9. ове уредбе. 

 

Одлуком У-58/12 од 26. јуна 2013. године („Службени гласник Републике 

Српске“ број 60/13) Суд је утврдио да члан 7. Правилника о садржају и начину полагања 

завршног и матурског испита у средњим стручним и техничким школама („Службени 

гласник Републике Српске“ број 9/09) није у сагласности са Уставом Републике Српске 

и Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 74/08, 106/09 и 104/11). Суд је оцијенио да је одредбама члана 109. став 1. и 2. тачка 

и) Закона о средњем образовању и васпитању дато овлашћење искључиво наставничком 

вијећу, које је стручни орган школе, да именује испитне комисије за полагање испита, а 

не директору школе, тако да је доносилац акта прописивањем као у одредби члана 7. 

овог правилника изашао из законског оквира, чиме је дошло до повреде начела 

законитости из члана 108. став 2. Устава Републике Српске.  

 

С обзиром на наведено Суд, на основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о 

Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 

92/12) није прихватио иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и 

законитости Уредбе о минимуму процеса рада и начину његовог обезбјеђивања у 

образовним установама и установама ученичког и студентског смјештаја и члана 7. 



112 

 

Правилника о садржају и начину полагања завршног и матурског испита у средњим 

стручним и техничким школама, јер је већ одлучивао о истој ствари.  

 

Поред наведеног, Суд је утврдио да  се одредбом члана 4. Правилника о 

измјенама Правилника о садржају и начину полагања завршног и матурског испита у 

средњим стручним и техничким школама („Службени гласник Републике Српске“ број 

69/13) прописано да се, у члану 12. у ставу 2. у тачки а) Правилника о садржају и начину 

полагања завршног и матурског испита у средњим стручним и техничким школама 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 9/09), бришу  ријечи: „којег именује 

директор приликом доношења рјешења из члана 7. овог правилника“. 

 

Имајући у виду да је у току поступка оспорена одредба предметног правилника 

престала да важи, Суд је, на основу члана 57. тачка а) Закона о Уставном суду Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11и 92/12), обуставио поступак 

за оцјењивање уставности члана 12. став 2. тачка а) Правилника о садржају и начину 

полагања завршног и матурског испита у средњим стручним и техничким школама, 

оцјењујући при томе да није потребно донијети одлуку због тога што нису отклоњене 

посљедице неуставности односно незаконитости. 

 

У смислу члана 115. Устава, Уставни суд није надлежан да одлучује ни о другим 

питањима која су истакнута у иницијативи а која се односе на међусобну сагласност 

одредаба подзаконских аката, као што је то, у конкретном случају, оцјена сагласности 

оспорене одредбе члана 31. став 1. Статута Јавне установе Средњошколски центар 

„Јован Дучић“ Кнежево са чланом 7. став 3. Правилника о 40-часовној радној недјељи 

наставника и стручних сарадника у средњој школи, као ни питања везана за примјену 

оспорених аката.  

 

Цијенећи да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и да 

прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је  на основу члана 40. 

став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, у овом предмету донио одлуку без 

доношења рјешења о покретању поступка.   

 

На основу изложеног одлучено је као у  изреци ове одлуке. 

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић. 

   

 

Број: У-24/13                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

19. март 2014. године                                                                           УСТАВНОГ СУДА

  

                                                                                                                   Џерард Селман 
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Постоји повреда начела законитости у случају када је подзаконским општим 

актом директору школе дато овлашћење да врши подјелу одјељења и предмета на 

наставнике, јер је према закону то у надлежности наставничког вијећа. 

Уставни суд неће прихватити иницијативу за оцјену уставности и 

законитости општег акта у случају када је већ одлучио о истој ствари. 

Уставни суд ће обуставити даљње вођење поступка када у току његовог 

трајања оспорена одредба престане да важи, а при томе није потребно донијети 

одлуку због тога што нису отклоњене посљедице неуставности односно 

незаконитости. 
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Рјешење 

Број: У-43/13 oд 19. марта 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 25/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске и 

члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике 

Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници 

одржаној 19. марта 2014. године, д о н и о  је 

 

   

 Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности и законитости члана 41. ставови 4. 5. и 6. Правилника о начину 

обављања послова контроле и непосредног регулисања саобраћаја на путевима 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 122/11).  

 

О б р а з л о ж е њ е 

          

Гојко Пејаковић из Челинца дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем 

тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и 

законитости члана 41. ставови 4, 5. и 6. Правилника о начину обављања послова 

контроле и непосредног регулисања саобраћаја на путевима број: С/М-2916, од 17. 

новембра 2011. године („Службени гласник Републике Српске“ број 122/11), који је 

донио министар унутрашњих послова Републике Српске. Давалац иницијативе сматра да 

је исти несагласан са чланом 231. Закона о безбједности саобраћаја на путевима у Босни 

и Херцеговини („Службени гласник Републике Српске“ бр. 96/06, 57/07, 97/09 и 22/13), 

јер оспореним прописивањем на неадекватан начин регулише упућивање возила на 

ванредни технички преглед од стране полицијског службеника, а на основу постојања 

„сумње у неисправност“ возила. Како се наводи, неисправност возила је неопходно и 

фактички утврдити, а неисправно возило искључити из саобраћаја, будући да се 

његовим упућивањем на ванредни технички преглед, а упркос могућој неисправности 

уређаја за заустављање или управљање, додатно угрожава безбједност саобраћаја.  

     

Правилник о начину обављања послова контроле и непосредног регулисања 

саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Српске“ број: 122/11) донио је на 

основу члана 120. став 2. Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 63/11) и члана 82. став 2. Закона о 

републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 

86/10), министар унутрашњих послова Републике Српске. 

 

Оспорени члан 41. Правилника прописује да полицијски службеник на ванредни 

технички преглед упућује возило када посумња да постоји нека од техничких 

неисправности: а) уређаја за управљање, б) уређаја за заустављање, в) уређаја за погон 

на течни гас, г) уређаја за спајање вучног и прикључног возила, д) да издувним гасовима 

или на други начин прекомјерно загађује ваздух, односно да производи прекомјерну 

буку и ђ) да су на возилу у саобраћајној незгоди оштећени склопови и уређаји који су 

битни за безбједност саобраћаја (став 4); Возачу чије се возило упућује на ванредни 

технички преглед полицијски службеник наређује да прекине даље кретање возилом и 

издаје писани налог за упућивање на ванредни технички преглед, а писани налог, чији се 

образац налази у Прилогу број 6. овог правилника, садржи означену техничку 

неисправност због које се возило упућу је на ванредни технички преглед, као и назив 
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станице техничког прегледа у којој ће се тај преглед извршити (став 5); Полицијски 

службеник може на ванредни технички преглед упутити само возило које је у возном 

стању, односно возило код којег у саобраћајној незгоди није дошло до механичких 

оштећења уређаја и склопова од пресудног значаја за безбједно управљање возилом 

(став 6). 

Разматрајући предметну иницијативу Суд је имао у виду да надлежност Суда 

утврђена чланом 115. став 1. тачке 1. и 2. Устава подразумијева његово одлучивање о 

сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом, те сагласности прописа 

и општих аката са законом.  

Имајући у виду Уставом утврђене ингеренције, а узимајући у обзир и ранији став 

Суда у предмету број: У-42/11 („Службени гласник Републике Српске“ број 105/12), Суд 

је оцијенио да је у оквирима његових надлежности да оцјењује уставност закона које је 

усвојила Народна скупштина Републике Српске као и уставност и законитост других 

прописа и општих аката донесених на основу закона усвојених на нивоу Републике 

Српске, те је оцјена уставности и законитости оспореног правилника могућа, искључиво, 

у односу на ове стандарде контроле. Иако Закон о безбједности саобраћаја на путевима у 

Босни и Херцеговини, у члану 2, конституише обавезу, између осталог, и надлежних 

органа ентитета да осигурају његово провођење, ова чињеница није од значаја за 

одлучење у предметној правној ствари, јер не утиче на овлашћења Суда. Стога је Суд 

утврдио да није у његовој надлежности да оцјењује усаглашеност прописа Републике 

Српске са законима које је усвојила Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, те 

тако ни сагласност Правилника о начину обављања послова контроле и непосредног 

регулисања саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Српске“ број 122/11) 

са Законом о безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 96/06, 57/07, 97/09 и 22/13).  

 

С обзиром на изложено Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о 

Уставном суду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 

92/12), одлучио да не прихвати иницијативу за покретање поступка оцјене законитости 

оспореног правилника. 

 

Имајући у виду наведено Суд је, одлучио као у изреци овог рјешења.    

 

    Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић. 

  

 

Број: У-43/13                                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

19. март 2014. године                                                                             УСТАВНОГ СУДА             

         

                                                                                                                    Џерард Селман           

 

 

 

 

Неће се прихватити иницијатива за оцјену уставности и законитости 

подзаконског општег акта којег је донио републички орган управе, јер није у 

надлежности Уставног суда да цијени његову законитост у односу на закон којег је 

донијела Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине. 
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Одлука 

Број: У-51/13 oд 19. марта 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 25/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 37. став 1. тачка а), члана 40. став 5, и члана 60. став 1. тачке а) и б) и члана 61. 

став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник 

Републике Српске'' број 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 19. марта 2014. године,     

д о н и о  је 

 

О Д Л У К У 

     

  

Утврђује се да члан 50. Правилника о организацији и систематизацији радних 

мјеста Административне службе Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница" број 5/13), у вријеме важења, није био у сагласности са 

Уставом Републике Српске. 

Утврђује се да члан 36. – Одсјек за просторно уређење, грађење, комуналне и 

стамбене послове, тачка 1. алинеја 17. и алинеја 34. у дијелу који гласи "... и 

сачињава извјештај о техничком прегледу" Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Административне службе Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница" број 10/13), нису у сагласности са 

Уставом Републике Српске и Законом о уређењу простора и грађењу ("Службени 

гласник Републике Српске" број 40/13), те да тачка 2. алинеја 4. и тачка 3. алинеја 

13. истог члана овог правилника нису у сагласности са Уставом Републике Српске и 

Законом о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске" бр. 

13/02, 87/07 и 50/10). 

Утврђује се да члан 40. став 2. истог правилника, у дијелу који гласи "... и 

одређује послове и задатке који представљају тајну и који се не могу објављивати" 

није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о локалној самоуправи 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 101/04, 42/05 и 118/05). 

Утврђује се да члан 49. овог правилника није у сагласности са Уставом 

Републике Српске.  

Не прихвата се иницијатива за оцјену уставности и законитости чл. 1. до 49. 

Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Административне 

службе Општине Костајница („Службени гласник Општине Костајница" број 5/13) 

и члана 50. Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста 

Административне службе Општине Костајница („Службени гласник општине 

Костајница" број 10/13). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

      

Слободан Ђурић, Биљана Дејановић Глигић, Љубомир Николић, Љиљана 

Слијепчевић, Жељко Палија, Весна Вујановић и Анђелко Ераковић, радници 

Административне службе Општине Костајница, дали су 23. јула 2013. године Уставном 

суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за 



117 

 

оцјењивање уставности и законитости Правилника о организацији и систематизацији 

радних мјеста Административне службе Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница" број 5/13). У иницијативи се наводи да предметни правилник у 

цијелости није у сагласности са Законом о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 101/04, 42/05 и 118/05), Законом о општем управном поступку 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 13/02, 87/07 и 50/10), као и Законом о 

правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-

отаџбинског рата ("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11, 9/12 и 40/12). 

Посебно се истиче да је оспорени општи акт супротан и Закону о раду ("Службени 

гласник Републике Српске" број 55/07 – пречишћени текст), јер су приликом његовог 

доношења занемарени Законом прописани критеријуми за заснивање радног односа. 

Оспореним прописивањем су, по мишљењу давалаца иницијативе, повријеђене и уставне 

гаранције из члана 10, члана 23. став 1, члана 36. став 1, члана 39. став 4, члана 45. и 

члана 108. Устава Републике Српске. Сходно наведеном, у иницијативи се предлаже да 

Суд утврди да предметни правилник у цијелости није у складу са Уставом и законом, те 

да до доношења коначне одлуке у погледу уставности и законитости овог акта, Суд 

донесе привремену мјеру којом ће забранити његову примјену. С обзиром на то да је у 

току трајања поступка пред Судом, овај правилник престао да важи, иста лица су 25. 

септембра 2013. године поднијела иницијативу за покретање поступка за оцјењивање 

уставности и законитости новог Правилника о организацији и систематизацији радних 

мјеста Административне службе Општине Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница" број 10/13). У овој иницијативи се наводи да члан 50. овог правилника, 

којим је прописано да Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста 

Административне службе Општине Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница" број 5/13) престаје да важи ступањем на снагу новог правилника, није у 

складу са чланом 109, јер је, како то сматрају даваоци иницијативе, ранији правилник 

требало поништити. Даље се наводи да је чланом 49. оспореног правилника, по 

мишљењу давалаца иницијативе, нарушен принцип забране повратног дејства општих 

аката из члана 110. Устава. Даваоци иницијативе такође сматрају да је прописивање из 

члана 40. став 2. овог правилника супротно члану 76. Закона о локалној самоуправи и 

члану 4. Закона о слободи приступа информацијама ("Службени гласник Републике 

Српске" број 20/01). Поред тога, мишљења су да давање овлашћења шефу Одсјека за 

просторно уређење, грађење, комуналне и стамбене послове у Општини Костајница да 

координира и припрема урбанистичко-техничке услове из надлежности Одсјека (члан 

36. – Одсјек за просторно уређење, грађење, комуналне и стамбене послове, тачка 1. 

алинеја 17. Правилника) није у сагласности са чланом 63. став 4. Закона о уређењу 

простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" број 40/13), те да је алинеја 

34. истог члана Правилника, у дијелу којим је прописано да шеф овог одсјека сачињава 

извјештај о техничком прегледу објекта, у супротности са чланом 142. став 5. и чланом 

145. став 3. наведеног закона. Сматрају да је тачкама 1. и 3. овог члана оспореног 

правилника, дошло до повреде чл. 31а и 31б Закона о општем управном поступку с 

обзиром на то да за вођење управног поступка и доношење управних аката овлашћење 

могу имати само лица са три и више година радног искуства у траженом степену 

образовања. Поред наведеног, у иницијативи се указује и на повреду члана 5, члана 77, 

члана 107. ст. 2. и 3. и члана 109. Закона о раду – пречишћени текст ("Службени гласник 

Републике Српске" број 55/07), затим члана 7. и члана 14. Закона о општем управном 

поступку, те члана 30. тачка ђ) и члана 36. став 1. Закона о  правима бораца, војних 

инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата, без навођења 

конкретних одредаба оспореног правилника које нису у сагласности са наведеним 

одредбама ових закона. Даваоци иницијативе такође сматрају да је оспорени правилник 

у супротности са чланом 10, чланом 23. став 1, чланом 36. став 1, чланом 39. став 4, 

чланом 45. и чланом 108. став 2. Устава Републике Српске. 



118 

 

Поступајући по првоприспјелој иницијативи Суд је, рјешењем број У-51/13 од 25. 

септембра 2013. године, покренуо поступак за оцјењивање уставности Правилника о 

организацији и систематизацији радних мјеста Администартивне службе Општине 

Костајница („Службени гласник Општине Костајница" број 5/13), а није прихватио 

иницијативу за обуставу од примјене овог правилника до доношења коначне одлуке о 

његовој уставности. Суд је овај поступак покренуо сматрајући да постоје разлози да се у 

уставносудском поступку оцијени да ли је одредба члана 50. поменутог правилника, 

којом је прописано да овај акт ступа на снагу осмог дана од дана доношења, у 

сагласности са чланом 109. Устава.  

 

Након што су 25. септембра 2013. године иста лица Уставном суду дала 

иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности и законитости новог 

Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Административне службе 

Општине Костајница („Службени гласник општине Костајница" број 10/13), Суд је, 

сагласно одредби члана 9. ст. 2. и 3. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/12 и 29/13), 30. октобра 2013. године 

донио рјешење број У-51/13, којим је одлучио да се о иницијативи број У-51/13 и 

новозапримљеној иницијативи број У-65/13, води јединствен поступак под бројем У-

51/13, односно да се ови предмети споје.  

    

У одговору на рјешење о покретању поступка за оцјену уставности Правилника о 

организацији и систематизацији радних мјеста Административне службе Општине 

Костајница („Службени гласник Општине Костајница" број 5/13), доносилац овог акта 

наводи да члан 50. овог правилника јесте формулисан неправилно, али да је његова 

примјена почела након осам дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“, те да је донесен нови Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Административне службе Општине Костајница, чије је 

ступање на снагу прописано у складу са Уставом. Остале наводе о повреди закона и 

Устава изнесене у иницијативи број У-51/13 доносилац овог правилника сматра 

неоснованим. 

  

У одговору на иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности и 

законитости Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста 

Административне службе Општине Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница" број 10/13) наводи се да нису основани наводи давалаца иницијативе о 

повратном дејству овог правилника, јер се ради о његовој примјени на поступке који су 

у току. Доносилац овог акта такође сматра да оспореном одредбом члана 40. став 2. није 

дошло до повреде члана 4. Закона о слободи приступа информацијама и чл. 76. и 43. 

Закона о локалној самоуправи, када се имају у виду надлежности начелника општине 

утврђене Законом о локалној самоуправи, као и одредбе члана 6. Закона о слободи 

приступа информацијама, којим су прописани изузеци, односно ограничења у давању 

информација које може утврдити јавни орган. У погледу навода о оспореном члану 36. 

Правилника, у одговору се истиче да прописивање којим шеф одсјека за просторно 

уређење, грађење, комуналне и стамбене послове координира активности око припреме 

урбанистичко-техничких услова није супротно Закону о уређењу простора и грађњу, јер 

овај одсјек не израђује урбанистичко-техничке услове, већ то раде сертификоване 

установе или пројектне куће. По мишљењу доносиоца оспореног правилника, не стоје ни 

наводи иницијативе о повреди члана 142. став 5. и члана 145. став 3. Закона о локаланој 

самоуправи, јер питање рада Комисије за технички пријем и њених извјештаја и није 

регулисано овим општим актом. Сагласно наведеном, предлаже да Суд не прихвати дату 

иницијативу. 
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Оспорени Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста 

Административне службе Општине Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница" број 5/13) донесен је на основу чл. 43, 44. и 45. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 101/04, 42/05 и 117/05) и члана 

57. Статута Општине Костајница ("Службени гласник Општине Костајница" бр. 12/05 и 

1/07). Овим правилником уређена је организациона структура Административне службе 

Општине и њен дјелокруг рада, послови ове службе по одјељењима и одсјецима, 

послови радних мјеста у овој служби, услови за обављање послова појединих радних 

мјеста и потребан број радника за извршавање послова по радним мјестима, одговорност 

запослених и јавност рада Администартивне службе Општине Костајница. Између 

осталог, чланом 50. овог акта (који је у саставу прелазних и завршних одредаба), 

прописано је да овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а објавиће 

се у "Службеном гласнику општине Костајница".    

 

Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста Административне 

службе Општине Костајница („Службени гласник Општине Костајница" број 10/13) 

начелник Општине Костајница донио је на основу чл. 43, 44. и 45. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 101/04, 42/05 и 117/05) и члана 

57. Статута Општине Костајница ("Службени гласник општине Костајница" бр. 12/05 и 

1/07). Оспореним чланом 36. – Одсјек за просторно уређење, грађење, комуналне и 

стамбене послове, тачка 1. ал. 17. и 34. овог правилника прописано је да шеф одсјека за 

просторно уређење, грађење, комуналне и стамбене послове и самостални стручни 

сарадник за грађење и комуналне послове, између осталог, координира и припрема 

урбанистичко-техничке услове из надлежности Одсјека и утврђује исправност техничке 

документације у поступку издавања одобрења за грађење за објекте за које није 

потребна ревизија пројеката, организује рад комисије за технички пријем објеката и 

сачињава извјештај о техничком пријему објеката. Тачком 2. алинеја 4. истог члана 

прописано је да самостални стручни сарадник за управно рјешавање и нормативно-

правне послове у области урбанизма и грађења води управни поступак из области 

урбанизма и грађења, а тачком 3. алинеја 13. овог члана да самостални стручни сарадник 

за просторно планирање и стамбене послове води управи поступак и припрема рјешења 

из стамбено-комуналне области. Према члану 40. став 2. Правилника, начелник 

Општине се стара о примјени начела јавности рада Административне службе и одређује 

послове и задатке који представљају тајну и који се не могу објављивати. Оспореним 

чланом 49. прописано је да ће се поступци везани за заснивање и престанак радног 

односа започети до дана ступањана снагу овог правилника окончати по одредбама овог 

правилника, уколико нису у супротности са законом. Чланом 50. одређено је да 

ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о организацији и 

систематизацији радних мјеста Административне службе Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница" број 10/10, 5/11, 7/11) и сви претходно 

објављени правилници са измјенама и допунама, те Правилник о организацији и 

систематизацији радних мјеста Административне службе Општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница" број 5/13).  

   

У поступку оцјењивања уставности оспореног Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Административне службе Општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница" број 5/13), Суд је имао у виду да је чланом 

108. Устава утврђено да закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у 

сагласности са Уставом, а прописи и други општи акти морају бити у сагласности са 

законом, док према члану 109. Устава закони, други прописи и општи акти ступају на 

снагу најраније осмог дана од дана објављивања, осим ако из нарочито оправданих 

разлога није предвиђено да раније ступе на снагу. Прије ступања на снагу, закони, други 
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прописи и општи акти државних органа објављују се у одговарајућем службеном 

гласнику. С обзиром на чињеницу да је чланом 50. овог правилника прописано да исти 

ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“, Суд је оцијенио да овај општи акт није ступио на снагу у складу 

са чланом 109. Устава, те да није важећи правни акт у правном поретку Републике 

Српске, јер се ради о неуставном акту са формалног аспекта. Имајући у виду наведено, 

Суд се није упуштао у оцјену оспореног правилника са материјалноправног аспекта, те 

је, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске, 

одлучио да не прихвати иницијативу за оцјену уставности и законитости преосталих 

одредаба (чл. 1. до 49.) овог правилника.  

 

Приликом оцјене оспореног Правилника о организацији и систематизацији 

радних мјеста Административне службе Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница" број 10/13) - члан 36. – Одсјек за просторно уређење, грађење, 

комуналне и стамбене послове, тачка 1. алинеја 17, према којем шеф овог одсјека и 

самостални стручни сарадник за грађење и комуналне послове има овлашћење да 

координира и припрема урбанистичко-техничке услове из надлежности Одсјека, Суд је 

имао у виду одредбу члана 63. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени 

гласник Републике Српске" број 40/13) којим је прописано да припрему и израду 

урбанистичко-техничких услова инвеститор повјерава правном лицу које има 

одговарајућу лиценцу за израду докумената просторног уређења, док је ставом 4. истог 

члана прописано да изузетно од става 3, надлежни орган јединице локалне самоуправе 

може да припрема урбанистико-техничке услове за изградњу или реконструкцију 

индивидуалних стамбених и индивидуалних стамбено-пословних објеката бруто 

грађевинске површине до 400 м2, осим за сложене објекте у смислу овог закона, као и за 

изградњу објеката за које према одредбама овог закона није потребна грађевинска 

дозвола, уколико запошљава најмање једног дипломираног инжењера архиктетуре који 

има одговарајућу лиценцу за израду докумената просторног уређења. Дакле, 

урбанистичко-техничке услове у правилу припрема и израђује правно лице које има 

одговарајућу лиценцу, а изузетно, под законом прописаним условима и само за одређене 

објекте, надлежни орган јединице локалне самоуправе такође може да припрема 

урбанистичко-техничке услове. Поред наведеног, оцјењујући предметну одредбу, Суд је 

имао у виду и услове који су овим правилником прописани за радно мјесто шефа 

Одсјека за просторно уређење, грађење, комуналне и стамбене послове и самосталног 

стручног сарадника за грађење и комуналне послове, у чијем опису послова је и 

наведена дјелатност. Ти услови су: ВСС, дипломирани просторни планер или 

дипломирани инжењер грађевинарства, стручни испит у органима управе и једна година 

радног стажа. Из наведеног произлази да ови услови не садрже Законом предвиђену 

стручну спрему и лиценцу за израду докумената просторног уређења. Имајући у виду 

наведено, Суд је оцијенио да предметна одредба, сама по себи, није у супротности са 

Законом о уређењу простора и грађењу, али када се доведе у везу са осталим одредбама 

Правилника које регулишу надлежност шефа овог одсјека и услове за заснивање радног 

односа на овом радном мјесту, те дјелокруг рада Одсјека, оспорено прописивање, по 

оцјени Суда, није у сагласности са чланом 63. став 4. наведеног закона, чиме је 

истовремено нарушен и принцип из члана 108. став 2. Устава, према којем прописи и 

други општи акти морају бити у сагласности са законом.        

 

Суд је такође оцијенио да ни прописивање из алинеје 34. исте одредбе овог 

правилника, према којој шеф поменутог одсјека има овлашћење да, између осталог, 

сачињава извјештај о техничком прегледу објеката, није у сагласности са чланом 142. 

став 5. и чланом 145. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу. Овим законским 

одредбама прописано је да чланови Комисије за технички преглед не могу бити 
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службена лица која су запослена код органа надлежног за издавање грађевинске дозволе, 

лица која су запослена код извођача радова, као ни лица која су вршила послове 

стручног надзора, те да је послије извршеног техничког прегледа, Комисија за технички 

преглед дужна да у року од осам дана након извршеног техничког прегледа сачини 

извјештај у писаној форми о резултату техничког прегледа изграђеног објекта, односно 

изведених радова. Дакле, с обзиром на то да је сачињавање извјештаја о резултату 

извршеног техничког прегледа у искључивој надлежности Комисије за технички 

преглед, оспорено прописивање, према којем шеф Одсјека за просторно уређење, 

грађење, комуналне и стамбене послове, сачињава извјештај о техничком прегледу 

објеката, није у сагласности са наведеним законским одредбама. Оваквим нормирањем 

је дошло до повреде начела законитости из члана 108. став 2. Устава. 

    

Оцјењујући члан 36.– Одсјек за просторно уређење, грађење, комуналне и 

стамбене послове, тачка 2. алинеја 4. према којој самостални стручни сарадник за 

управно рјешавање и нормативно-правне послове у области урбанизма и грађења има 

овлашћење да води управни поступак из области урбанизма и грађења, као и тачку 3. 

алинеја 13. истог члана, којом је прописано да самостални стручни сарадник за 

просторно планирање и стамбене послове води управни поступак и припрема рјешења 

из стамбено-комуналне области, Суд је утврдио да овакво прописивање није у 

сагласности са чланом 31а и 31б Закона о општем управном поступку ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 13/02, 87/07 и 50/10). Наиме, овим законским одредбама 

прописано је, између осталог, да рјешење у управном поступку доноси руководилац, 

односно старјешина органа, да он може овластити друго службено лице из истог органа 

за доношење рјешења, изузев акта о одлагању извршења рјешења, да руководилац може 

друго службено лице овластити за вођење управног поступка и доношење рјешења или 

само за вођење управног поступка, те да службено лице овлашћено за вођење управног 

поступка и доношење рјешења мора имати VII степен одговарајуће школске спреме – 

одговарајућег смјера, најмање три године радног искуства у траженом степену 

образовања и положен стручни испит за рад у републичким органима управе. За радно 

мјесто наведених самосталних стручних сарадника у Одсјеку за просторно уређење, 

грађење, комуналне и стамбене послове Општине Костајница, којима је оспореним 

одредбама дато овлашћење да воде управни поступак, истим овим актом предвиђени су 

услови: виша школска спрема - управни правник и 1 година радног стажа (тачка 2. – 

самостални стручни сарадник за управно рјешавање и нормативно-правне послове у 

области урбанизма и грађења), односно висока стручна спрема - дипломирани 

просторни планер или дипломирани инжењер грађевинарства и 2 године радног стажа 

(тачка 3. – самостални стручни сарадник за просторно планирање и стамбене послове). 

Имајући у виду наведено, Суд је оцијенио да прописивање као у оспореном члану 36. -  

Одсјек за просторно уређење, грађење, комуналне и стамбене послове, тачка 2. алинеја 

4. и тачка 3. алинеја 13. није у сагласности са чл. 31а и 31б Закона о општем управном 

поступку, односно да се доносилац оспореног акта није кретао у оквиру законом 

прописаних критеријума приликом утврђивања услова за обављање наведених послова у 

органима Општине Костајница.   

 

У погледу оспореног члана 40. став 2. предметног правилнка Суд је оцијенио да 

ова одредба, у дијелу којим је начелнику општине дато овлашћење да одређује послове и 

задатке који представљају тајну и који се не могу објављивати, није у сагласности са 

Законом о локалној самоуправи. Наиме, чланом 76. ст. 1, 2. и 3. овог закона прописано је 

да органи јединице локалне самоуправе обезбјеђују јавност рада редовним давањем 

информација средствима јавног информисања, редовним одржавањем конференција за 

штампу, објављивањем података о броју запослених у административној служби по 

категорији особља, као и обезбјеђивањем услова за неометано информисање јавности о 
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извршавању послова из своје надлежности и о свим промјенама организације (став 1), да 

се објављивање одређених извјештаја може ускратити само када је то прописано 

законом (став 2), те да скупштина јединице локалне смаоуправе усваја одлуке о 

ускраћивању информација у складу са законом (став 3). Дакле, како из наведеног 

произлази, одлуку о ускраћивању информација доноси искључиво скупштина јединице 

локалне самоуправе, и то у случајевима и под условима који су прописани законом, тако 

да начелник општине није овлашћен да одређује које информације представљају тајну и 

које се, као такве, не могу објављивати. Поред тога, ни члан 43. Закона о локалној 

самоуправи, којим су таксативно побројане надлежности начелника општине, не 

предвиђа могућност да ово лице одлучује о предметном питању. Сходно наведеном, 

давањем оваквих овлашћења начелнику општине, оспореним правилником је дошло до 

повреде начела законитости из члана 108. став 2. Устава. 

 

Оцјењујући оспорени члан 49. Правилника о организацији и систематизацији 

радних мјеста Административне службе Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница" број 10/13), Суд је оцијенио да су оваквим нормирањем нарушене 

уставне гаранције о забрани повратног дејства општих аката из члана 110. Устава. 

Наиме, прописивање да ће се поступци везани за заснивање и престанак радног односа 

започети до дана ступања на снагу овог правилника, тј. започети према одредбама 

Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Административне службе 

Општине Костајница („Службени гласник општине Костајница" број 5/13), окончати по 

одредбама овог правилника, по оцјени Суда, доводи до ретроактивне примјене овог 

општег акта, јер се општи акти не могу примјењивати на правне односе који су настали 

прије њиховог ступања на снагу. 

 

У погледу одредбе члана 50. предметног правилника, којом је одређено да 

његовим ступањем на снагу престају да важе ранији правилници који су регулисали 

организацију и ситематизацију радних мјеста Административне службе Костајница, те, 

између осталог, и Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста 

Административне службе Општине Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница" број 5/13), Суд је оцијенио да оваквим прописивањем није дошло до 

повреде члана 109. Устава, како то сматрају даваоци иницијативе. У иницијативи се, 

наиме, повреда ове уставне одредбе налази у чињеници да је доносилац предметног 

правилника овом одредбом прописао престанак важења Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Администартивне службе Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница" број 5/13), а није га "поништио". Иако су 

предметним прописивањем нарушени општи правни принципи о важењу и престанку 

важења општих правних аката, оваквим нормирањем, по оцјени Суда, нису нарушени 

принципи из члана 109. Устава, којим је утврђено да закони, други прописи и општи 

акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања, осим ако из нарочито 

оправданих разлога није предвиђено да раније ступе на снагу, те да се прије ступања на 

снагу, закони, други прописи и општи акти државних органа објављују у одговарајућем 

службеном гласнику. Ова уставна одредба, дакле, утврђује начин ступања на снагу 

општих аката након њиховог доношења, те се не може довести у везу са поменутим 

наводима давалаца иницијативе.   

 

Паушалне наводе даваоца иницијативе о повреди појединих одредаба Закона о 

раду ("Службени гласник Републике Српске" број 55/07 – пречишћени текст) и Закона о  

правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-

отаџбинског рата ("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11, 9/12 и 40/12), као и 

члана 10, члана 23. став 1, члана 36. став 1, члана 39. став 4. и члана 45. Устава 

Републике Српске, Суд није разматрао, с обзиром на то да даваоци иницијативе нису 
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навели које одредбе оспореног правилника нису у сагласности са наведеним законским и 

уставним одредбама, односно да нису дали образложење у чему се, по њиховом 

мишљењу, састоји повреда ових закона и Устава.  

 

Евентуалне неправилности у примјени оспореног правилника на које указују 

даваоци иницијативе, наводећи конкретне примјере радника Административне службе 

Општине Костајница, према члану 115. Устава, Суд није надлежан да оцјењује, али је 

заштиту права запослених у том случају могуће остварити у одговарајућем поступку 

пред редовним судом.          

 

Како је у току претходног поступка у погледу иницијативе број У-65/13 правно 

стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, а с 

обзиром на рјешење о спајању иницијатива број У-51/13 и У-65/13 од 30. октобра 3013. 

године, Суд је, у складу са чланом 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, 

о уставности оспорених одредаба Правилника о организацији и систематизацији радних 

мјеста Административне службе Општине Костајница („Службени гласник општине 

Костајница" број 10/13) одлучио без доношења посебног рјешења о покретању поступка.     

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке.  

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.  

 

 

Број: У-51/13                                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

19. март 2014. године                                                                              УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                                     Џерард Селман      
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Имајући у виду да је Уставом одређено да општи правни акти ступају на 

снагу најраније осмог дана од дана објављивања, неуставна је одредба према којој тај 

акт ступа на снагу осмог дана од дана доношења због чега он у цјелости није важећи 

општи акт у правном поретку. 

Није у сагласности са Уставом и законом одредба општег акта о 

организацији и систематизацији радних мјеста којом су прописани услови који нису 

садржани у релевантној законској одредби. 

С обзиром да је законом прописано да је сачињавање извјештаја о резултату 

извршеног техничког прегледа у искључивој надлежности Комисије за технички 

преглед, оспорена норма, према којој шеф Одсјека за просторно уређење, грађење, 

комуналне и стамбене послове, сачињава извјештај о техничком прегледу објеката, 

није у сагласности са наведеном законском одредбом. 

Имајући у виду да одлуку о ускраћивању информација доноси искључиво 

скупштина јединице локалне самоуправе, у случајевима и под условима одређеним 

Законом, није уставна и законита одредба подзаконског општег акта којом је  

начелник општине овлашћен да одређује које информације представљају тајну и 

које се, као такве, не могу објављивати. 

Прописивање да ће се поступци везани за заснивање и престанак радног 

односа, који су започети до дана ступања на снагу новог правилника, окончати по 

одредбама истог правилника доводи до повреде принципа забране повратног дејства 

општих аката, јер се општи акти не могу примјењивати на правне односе који су 

настали прије њиховог ступања на правну снагу. 
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IZDVOJENO MIŠLJENJE O NESLAGANJU 

sudije Zlatka Kulenovića 

u predmetu Ustavnog suda Republike Srpske  

broj U-51/13 

 

 

1. Ovo mišljenje dajem na osnovu odredbe člana 14 .stav 2. Zakona o Ustavnom sudu 

Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 104/11 i 92/12, u daljem tekstu: „Zakon“), i 

člana 31. stav  5. i 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda RS („Službeni glasnik RS“ broj 114/12 

i 29/13). 

 

2. Mišljenje se odnosi na odluku iz izreke i obrazloženje u pogledu odredaba člana 36.  

tačka 2. alineja 4. i tačka 3. alineja 13. osporenog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji 

radnih mjesta Administrativne službe Opštine Kostajnica („Službeni glasnik Opštine 

Kostajnica“ broj 10/13, u daljem tekstu:“ osporeni Pravilnik“). 

 

3. Drugopodnijetom inicijativom, primljenom u Sudu pod poslovnim brojem U-65/13, 

podnosioci osporavaju  zakonitost i ustavnost odredaba članova 50., 49., 40. stav 2. i člana 36. 

tačka 1. alineja 17. i 34., te tačku 3. alineja 13. člana 36. osporenog Pravilnika. Prvopodnijeta 

inicijativa, primljena u Sudu pod poslovnim brojem U-51/13 nije predmet ovog mišljenja. 

 

4. Sud je ocijenio zakonitost i ustavnost i odredbe člana 36. tačka 2. alineja 4. 

osporenog Pravilnika. Tom odredbom je definisan obim ovlašćenja na radnom mjestu 

„samostalni stručni saradnik za upravno rješavanje i normativno pravne poslove u oblasti 

urbanizma i građenja“. Podnosioci drugoprispjele inicijative nisu osporavali zakonitost i 

ustavnost odredbe člana 36. tačka 2. alineja 4. osporenog Pravilnika.  

 

5. Postupak za ocjenu ustavnosti ili zakonitosti i ustavnosti se pokreće na jedan od 

sljedećih načina: 

 

a) prijedlogom ovlaštenog predlagača (član 4. stav 2. Zakona), ili  

b) rješenjem o pokretanju postupka ako je podnijeta incijativa (član 4. stav 1. u vezi sa članom 

38. stav 1. Zakona), ili  

c) rješenjem o pokretanju postupka, koje donosi Sud, po službenoj dužnosti (član 4. stav 3. u 

vezi sa članom 38. stav 1. Zakona).  

 

Trenutak kada je postupak pokrenut je propisan odredbom člana 40. Zakona. 

 

6. Iz stanja spisa predmeta slijedi da Sud po sopstvenoj inicijativi (službenoj dužnosti) 

nije donio rješenje o pokretanju postupka u pogledu odredbe člana 36. tačka 2. alineja 4. 

osporenog Pravilnika, a već je uočeno da ni podnosici inicijative nisu osporavali zakonitost i 

ustavnost ove odredbe.  

 

7. Kod takvog stanja stvari, mišljenja sam da nije bilo pravne mogućnosti ocjenjivati 

zakonitost i ustavnost ove odredbe osporenog Pravilnika bez  donošenja rješenja o pokretanju 

postupka ocjene zakonitosti i ustavnosti, naravno samo ukoliko sud ocijeni da i tu odredbu 

treba preispitati.  
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8. U pogledu odredbe člana 36. tačka 3. alineja 13. osporenog Pravilnika, naglašavam 

sljedeće: 

9. Tom odredbom osporenog Pravilnika je propisano da samostalni stručni saradnik za 

prostorno planiranje i stambene poslove, inter alia, vodi upravni postupak i priprema rješenja 

iz stambeno-komunalne oblasti. Za ovu odredbu, Sud je utvrdio njenu nesaglasnost sa 

odredbom člana 31.(a) Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 

13/02- 50/10, u daljem tekstu: ZOUP), kojom je propisano: da rješenje u upravnom postupku 

donosi rukovodilac, odnosno starješina organa, ako posebnim propisima nije drugačije 

određeno (stav 1.); da rukovodilac, odnosno starješina organa može ovlastiti drugo službeno 

lice iz istog organa za donošenje rješenja, izuzev akta o odlaganju izvršenja rješenja (stav 2.), 

te da o ovlašćenju službenog lica iz stava 2. tog člana rukovodilac, odnosno starješina organa 

donosi posebno rješenje koje sadrži lične podatke službenog lica i obim ovlašćenja. 

 

Odredba člana 31. (b) stav 1. ZOUP definiše prenos ovlašćenja sa rukovodioca na 

službeno lice iz istog organa: 

 

a) za vođenje postupka i donošenje rješenja, ili 

b) za vođenje upravnog postupka  

 

Odredba stava 2. ove odredbe propisuje vrstu obrazovanja i minimum radnog iskustva, 

a odredba stava 3.- donošenje rješenja o prenosu ovlašćenja sa rukovodioca na službeno lice.      

 

10. Smatram da je u obrazloženju odluke Suda došlo do pogrešnog poistovjećivanja 

pojma „pripremanje rješenja“ i „donošenje rješenja“, a po mom mišljenju - to su dva potpuno 

suprotna pojma. 

 

Naime, donošenje rješenja sadrži materijalnopravnu i formalnu komponentu, koje se 

međusobno prepliću i čine pravno jedinstvo. Rješenje se donosi na podlozi činjeničnog stanja, 

utvrđenog u (ovdje) upravnom postupku, temeljem izvedenih dokaza, i na podlozi ocjene 

dokaza (član 10. ZOUP), tako što donosilac rješenja (meritorne odluke u upravnom postupku, 

član 190. ZOUP), sumarno posmatrano, u rješenju navodi šta je stranka tražila, koji dokazi su 

provedeni i kakvo je uvjerenje stekao o odlučnim, pravno relevantnim činjenicama (ocjenom 

dokaza), te na podlozi toga primjenjuje odgovarajuću normu materijalnog prava. Dakle, 

donošenje rješenja uključuje skup procesnih radnji i materijalnopravno odlučivanje o zahtjevu 

stranke. Formalna komponenta se ogleda u činjenici da donosilac rješenja zaista donosi 

(izrađuje, sačinjava) rješenje u njegovom pojavnom obliku (otpravak akta) i potom ga kao 

takvog dostavlja strankama, što mu je, kumulativno posmatrano, obaveza temeljem odredbe 

člana 206. ZOUP. Tek kada se rješenje dostavi stranci ono postaje pravno obavezujuće, tj, tek 

tada dobija pravni život, jer od časa uručenja rješenje proizvodi pravne posljedice. Donošenje 

rješenja podrazumijeva i vezanost stranke, ali o organa-donosioca za to rješenje. Donijeto 

rješenje je, u pravilu, nepromjenjivo, a njegov  sadržaj i dejstvo (pravna sudbina) se može 

mijenati samo na način izričito propisan zakonom (npr. sistemom redovnih i vanrednih pravnih 

sredstava). 

 

S druge strane, pripremanje rješenja, kako glasi sporna odredba, ne uključuje 

materijalnopravnu komponentu, a donosilac rješenja nije vezan pripremljenim rješenjem. 

Pripremljeno rješenje, kao takvo još uvijek ne sadrži sve obavezne elemente upravnog akta 

(član 194. ZOUP, naročito stav 3. tog člana), pa i nije rješenje u smislu odredbe člana 190. stav 

1. ZOUP. Donosilac rješenja je ovlašten pripremljeno rješenje vratiti na popravak, ili ga 

izmijeniti ili donijeti rješenje drugačijeg sadržaja ili naložiti te radnje licu koje je pripremilo 

rješenje, tako da ono bude saglasno rezultatu sprovedenog postupka. Tek kada donosilac 

rješenja prihvati pripremljeno rješenje, potpiše ga i dostavi ga stranci, taj akt (u oba smisla- 
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procesnom i materijalnom) dobija karakter rješenja donijetog od strane ovlaštenog donosioca. 

A lice koje je pripremilo rješenje, van svake sumnje- nije donosilac rješenja. Dakle, priprema 

rješenja je u suštini tehnička radnja, pomoć stvarnom (ovlaštenom) donosiocu rješenja.  

 

11. Vodeći računa o svemu ovome, te obzirom da odredba člana 31. (a) ZOUP ne 

propisuje stepen obrazovanja (stručne spreme) lica na koje se prenosi ovlaštenje za vođenje 

postupka, potom imajući u vidu da odredba člana 36. tačka 3. alineja 13. osporenog Pravilnika 

predviđa pripremu, a ne donošenje rješenja, što je po mom mišljenju samo tehnička pomoć i 

nije donošenje rješenja u smislu odredbe člana 31. (a) ZOUP, smatram da ta odredba 

osporenog Pravilnika nije u nesaglasnosti sa odredbom člana 31 (a) ZOUP, a time nije ni 

suprotna odredbi člana 108. Ustava Republike Srpske. 

 

Naravno, stvar je procjene donosioca osporenog Pravilnika o cjelishodnosti odredbe o 

zahtijevanoj stručnoj spremi za radno mjesto iz odredbe člana 36. tačka 3. alineja 13. 

Pravilnika, u smislu da li će se postupci moći zakonito sprovesti, a u tu ocjenu cjelishodnosti 

ovaj Sud sada ne može ulaziti.  

 

12. Iz iznijetih razloga sam glasao suprotno od većine sudija u pogledu dijela odluke u 

stavu 2. izreke odluke Suda, a u odnosu na ove odredbe osporenog Pravilnika. 

 

 

 

                                                                                      Zlatko Kulenović, sudija 
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Рјешење 

Број: У-53/13 oд 19. марта 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 25/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 19. марта 2014. 

године,  д о н и о  ј е  

   

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

   

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности члана 39. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 134/11 и 82/13). 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Бошко Самарџија из Дервенте дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за оцјену уставности члана 39. Закона о пензијском и инвалидском 

осигурању („Службени гласник Републике Српске“ број 134/11). У иницијативи се 

истиче да оспорени члан Закона, који лицима са утврђеним посебним стажом ускраћује 

право на одрицање од истог, није у сагласности са чланом 10. Устава Републике Српске, 

јер се не односи једнако на сва лица која се налазе у истој ситуацији. У образложењу се 

наводи да индивидуалне околности појединаца са утврђеним посебним стажом чине да 

одрицање од овог стеченог права некима и није у интересу, док другима предметна 

немогућност узрокује неугодности економске природе. Непостојање овакве могућности, 

поред тога, доводи у неравноправан положај мушкарце којима је утврђен посебан стаж 

јер, примјеном члана 42. став 2. Закона, обезбјеђује услове за њихово пријевремено и 

принудно пензионисање. Давалац иницијативе сматра да би лица којима је рјешењем 

Фонда за пензијско и инвалидско осигурање утврђен посебан стаж требала имати 

законску могућност одрицања од истог. Како се наводи, посебан стаж нема дејство 

карактеристично за стаж осигурања у смислу увећања плате по основу радног стажа и не 

утиче на трајање годишњег одмора радника. Одрицање од посебног стажа, стога, не би 

негативно утицало на друга права лица којима је утврђен или, пак, на права трећих лица, 

односно интересе друштва или државе. Имајући у виду наведено, давалац иницијативе 

предлаже да Суд утврди да оспорени члан Закона није у сагласности са чланом 10. 

Устава Републике Српске. 

У одговору на наводе из иницијативе који је Суду доставила Народна скупштина 

Републике Српске истиче се да се рјешењем Фонда за пензијско и инвалидско осигурање 

Републике Српске (у даљем тексту: Фонд), на основу релевантних доказа, у поступку 

који се покреће захтјевом  заинтересованог лица, а не по службеној дужности, утврђује, 

евентуално, постојање права на признавање посебног стажа у двоструком трајању. 

Законска могућност која би дозвољавала да лице у одређеним ситуацијама користи 

привилегију посебног пензијског стажа, а да га се у другим, једностраном изјавом воље, 

одриче, довела би до могућности злоупотребе права из члана 37. Закона, али и права 

зајемчених чланом 10. Устава. Уколико лице има правни интерес за укидање или 

измјену рјешења којим му је утврђен стаж у двоструком трајању, такав интерес може 



129 

 

остварити у оквирима општег управног поступка. Истиче се да није у надлежности Суда 

да оцјењује да ли је законодавно овлашћење требало бити искориштено на другачији 

начин. С обзиром на изнесену аргументацију предлаже се да Суд иницијативу не 

прихвати. 

Оспореним чланом 39. Закона о пензијском и инвалидском осигурању 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11 и 82/13) прописано је да се лице из 

члана 37. овог закона не може одрећи посебног стажа који је утврђен рјешењем Фонда.  

У поступку оцјењивања уставности оспорених законских одредаба Суд је имао у 

виду да је чланом 49. Устава Републике Српске утврђено да се слободе и права 

остварују, а дужности испуњавају непосредно на основу устава, осим ако је Уставом 

предвиђено да се услови за остваривање појединих од њих утврђују законом, те да се 

законом може прописати начин остваривања појединих права и слобода само када је то 

неопходно за њихово остваривање. Такође, Суд је, у конкретном поступку, имао у виду 

да је тачком 12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 

68. Устава, утврђено да Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, и социјално 

осигурање и друге облике социјалне заштите, као и то да су, према члану 10. Устава, 

грађани Републике Српске  равноправни у слободама, правима и дужностима, једнаки су 

пред законом и уживају исту правну заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну 

припадност, вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, 

политичко и друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство. 

 

Суд је, такође, имао у виду да се у складу са Законом о пензијском и инвалидском 

осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11 и 82/13) коришћење права 

из пензијског и инвалидског осигурања може ограничити само у случајевима и под 

условима утврђеним овим законом, док стечена права из пензијског и инвалидског 

осигурања, исто тако, могу престати само у случајевима утврђеним овим законом (члан 

5); да пензијски стаж на основу којег се остварују права из пензијског и инвалидског 

осигурања обухвата стаж осигурања и посебан стаж (члан 22); да се под стажом 

осигурања подразумијева стаж осигурања са ефективним трајањем и стаж осигурања са 

увећаним трајањем (члан 23), док се посебан стаж у двоструком трајању, у складу са 

чланом 37. Закона, рачуна борцу, припаднику оружаних снага Социјалистичке 

Федеративне Републике Југославије или војних формација под командом тих снага за 

вријеме оружаних сукоба на територији те државе од 17. августа 1990. до 19. маја 1992. 

године те борцу, припаднику Војске Републике Српске и припаднику Министарства 

унутрашњих послова за вријеме оружаних сукоба на територији бивше БиХ од 19. маја 

1992. године до демобилизације (став 1. тачке а) и б); лицима из става 1. овог члана у 

посебан стаж у двоструком трајању рачуна се и вријеме проведено у заробљеништву, 

као и вријеме проведено на лијечењу и медицинској рехабилитацији због посљедица 

болести или повреда задобијених у оружаним сукобима и заробљеништву (став 2); 

посебан стаж, у складу са ставовима 1. и 2. овог члана, утврђује Фонд рјешењем на 

основу правоснажног рјешења о категоризацији борца (став 3); посебан стаж, у складу са 

ставом 1. тачка б) и става 2. овог члана, рачуна се закључно са даном демобилизације, 

односно са даном ослобађања из заробљеништва или завршетка лијечења и медицинске 

рехабилитације, а најдаље до 19. јуна 1996. године (став 4); период који је рјешењем из 

става 3. члана 37. овог закона утврђен у посебан стаж у двоструком трајању не рачуна се 

у стаж осигурања без обзира на то да ли је унесен у матичну евиденцију Фонда (члан 

38); да осигураник који нема навршених 65 година живота има право на старосну 

пензију када наврши 60 година живота и 40 година пензијског стажа (члан 42. став 1). 

Исто тако, Суд је имао у виду да се права из пензијског и инвалидског осигурања, 

прописана овим законом, остварују у поступку предвиђеном прописима који регулишу 

општи управни поступак, ако овим законом није другачије уређено (члан 116. став 1), 
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као и да се поступак за остваривање права на старосну пензију покреће на захтјев 

осигураника, а да захтјев за остваривање права на старосну пензију осигураник може да 

поднесе након престанка осигурања (члан 118); поступак за утврђивање пензијског 

стажа покреће се на захтјев осигураника, односно корисника старосне или инвалидске 

пензије, као и на захтјев члана породице умрлог осигураника, односно члана породице 

умрлог корисника старосне или инвалидске пензије (члан 121), а о правима из 

пензијског и инвалидског осигурања, као и о утврђивању пензијског стажа рјешава Фонд 

на основу података унесених у матичну евиденцију, док се чињенице које се не могу 

утврдити на основу података из матичне евиденције, а које су од значаја за остваривање 

права, утврђују у поступку рјешавања о тим правима (чланови 122 и 123); Закон, надаље, 

прописује да се у поступку остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања, 

као и поступку утврђивања пензијског стажа, обезбјеђује двостепеност (члан 125), а да 

се против рјешења Фонда донесеног по жалби и рјешења донесеног у вршењу ревизије 

може покренути управни спор код надлежног суда. Поред тога, Република из буџета 

обезбјеђује Фонду, између осталог, средства за покриће обавеза насталих по основу  

посебног стажа (члан 157).  
Имајући у виду уставна овлашћења као и начин на који је Законом нормирана 

материја пензијског и инвалидског осигурања у дијелу релевантном за одлучивање у 

овој уставноправној ствари, Суд је утврдио да је законодавац поступао у оквиру својих 

надлежности када је коришћење права која произлазе из утврђеног посебног стажа 

подвргнуо императивној законској норми, умјесто вољи имаоца права. С обзиром на то 

да Устав не уређује услове и начин остваривања права из пензијског и инвалидског 

осигурања, доносилац Закона је поступио у складу са уставном нормом када је 

негативно нормирао право на одрицање од утврђеног стеченог права, односно посебног 

стажа. У домену је законодавне политике Републике да дефинише, планира и проводи 

социјалне и економске циљеве друштва, те тако осигура поузданост и извјесност 

правног и економског оквира, а у конкретном случају, посебно уважавајући чињеницу да 

средства за покриће обавеза насталих по основу посебног стажа планира Република, те 

их обезбјеђује из буџета. Оспореном одредбом Закона не ускраћују се Уставом утврђена 

права већ се утврђује услов њиховог коришћења. Није у надлежности овог суда, 

сагласно одредби члана 115. Устава, да оцјењује законодавну политику нити 

цјелисходност законског рјешења.     

Прописивањем као оспореном законском одредбом није повријеђен принцип једнакости 

из члана 10. Устава, јер се оспорена норма односи једнако на сва лица којима је, у складу 

са одредбама овог закона, рјешењем Фонда утврђен посебан стаж. Зајемчена начела 

грађанске једнакости и равноправности не подразумијевају једнакост у апсолутном 

смислу, већ изједначеност у правима и слободама оних грађана који се, са аспекта 

удовољавања одређеним истим критеријумима, могу сврстати у заједничку категорију, а 

који се, притом, налазе у истим правним ситуацијама. Поред тога, заштита права и 

обавеза грађана по основу права и обавеза из пензијског и инвалидског осигурања као и 

у поступку утврђивања пензијског стажа, а у који се урачунава и утврђени посебни стаж, 

обезбијеђена је у оквиру двостепеног управног, те судског поступка у оквиру управног 

спора.  

       

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења. 

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић. 

    

Број: У-53/13                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

19. март 2014. године                                                                        УСТАВНОГ СУДА 
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                                                                                                                   Џерард Селман 

 

 

 

Уставни суд због ненадлежности неће прихватити иницијативу за 

покретање поступка за оцјену уставности закона којом се тражи мериторна 

оцјена цјелисходности оспорених законских рјешења. 
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Одлука 

Број: У-82/12 oд 23. децембра 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 35/14 

 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 37. став 1. тачка а), члана 42, члана 60. став 1. тачке а) и д) и члана 61. став 1. тачка 

д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' 

бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 23. децембра 2013. године, д о н и о  је 

 

  

О Д Л У К У 
 

Утврђује се да члан 18. Заједничких услова за осигурање власника, односно 

корисника моторних и прикључних возила од одговорности за штете причињене 

трећим лицима, од 20. новембра 2000. године, које је донио Биро осигурања 

Републике Српске, није у сагласности са Уставом Републике Српске. 

 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности члана 15. став 1. алинеја 1. 

Закона о осигурању од одговорности за моторна возила и осталим обавезним 

осигурањима од одговорности ("Службени гласник Републике Српске" бр. 17/05, 

64/06 и 12/09). 

 

Одбацује се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости чл. 10, 

11. и 12. Заједничких услова за осигурање власника, односно корисника моторних и 

прикључних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима, од 20. 

новембра 2000. године, које је донио Биро осигурања Републике Српске, Наредбе број 

04-890/08 од 3. октобра 2008. године, коју је донијела Агенција за осигурање Републике 

Српске и „Књига штетника“ која се води и размјењује између осигуравајућих 

друштава у Републици Српској.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

„Јахорина осигурање“ а.д. Пале, Филијала Приједор, поднијело је Уставном суду 

Републике Српске приједлог за утврђивање неуставности члана 15. став 1. алинеја 1. 

Закона о осигурању од одговорности за моторна возила и осталим обавезним 

осигурањима од одговорности ("Службени гласник Републике Српске" бр. 17/05, 64/06 и 

12/09) и неуставности и незаконитости чл. 10, 11. и 12. Заједничких услова за осигурање 

власника, односно корисника моторних и прикључних возила од одговорности за штете 

причињене трећим лицима, од 20. новембра 2000. године, које је донио Биро осигурања 

Републике Српске, Наредбе број 04-890/08 од 3. октобра 2008. године, коју је донијела 

Агенција за осигурање Републике Српске и тзв. „Књиге штетника“ која се води и 

размјењује између осигуравајућих друштава у Републици Српској. У приједлогу се 

наводи су одредбом члана 15. став 1. алинеја 1. оспореног закона, којом је регулисана 

обавеза Заштитног фонда Републике Српске да у случају штете причињене употребом 

непознатог моторног возила исплати само штету на лицима, али не и штету на имовини, 

грађани стављени у неравноправан положај, јер не уживају једнаку правну заштиту, 

Предлагач, наиме, истиче да уколико је штета проузрокована од стране неосигураног 
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моторног возила, оштећено лице може од Заштитног фонда наплатити сву штету, док у 

случају да је штета настала од стране непознатог моторног возила, овај фонд је обавезан 

исплатити само штету на лицима, чиме је, по мишљењу предлагача, нарушено начело 

равноправности из члана 10. Устава, а Заштити фонд је, поред тога, стављен у 

монополистички положај. У приједлогу се такође наводи да одредбе чл. 10, 11. и 12. 

Заједничких услова за осигурање власника, односно корисника моторних и прикључних 

возила од одговорности за штете причињене трећим лицима, којима је регулисано 

смањење и увећање премије осигурања, и на основу којих осигуравајуће друштво одмах 

након пријаве штете претпостављеног штетника евидентира у тзв. Књигу штетника, 

доводе до повреде претпоставке невиности, као и правне сигурности грађана, јер се нико 

не може сматрати одговорним за штету док се то не докаже у одговарајућим 

поступцима. У погледу оспорене Наредбе број 04-890/08 од 3. октобра 2008. године, коју 

је донијела Агенција за осигурање Републике Српске, предлагач наводи да начин на који 

је овим актом наложено успостављање и размјена „Књиге штетника“, није у сагласности 

са Законом о осигурању од одговорности за моторна возила и осталим обавезним 

осигурањима од одговорности и Правилником о садржају, начину прикупљања, вођења 

и приступа подацима („Службени гласник Републике Српске“ број 66/10), те да је и 

оспорена „Књига штетника“ у супротности са овим правилником, Законом о 

електронском пословању и правном промету („Службени гласник Босне и Херцеговине“ 

број 88/08) и Законом о заштити личних података („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“ бр. 49/06, 76/11 и 89/11), Поред наведеног, предлагач истиче да Агенција 

за осигурање Републике Српске није поступила по одредби члана 31. Закона о 

осигурању од одговорности за моторна возила и осталим обавезним осигурањима од 

одговорности ("Службени гласник Републике Српске" бр. 17/05, 64/06 и 12/09), јер није 

у законом прописаном року донијела прописе, односно акте којима се регулишу 

заједнички услови и премијски систем за обавезна осигурања од одговорности, те да 

стога Заједнички услови за осигурање власника, односно корисника моторних и 

прикључних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима, од 20. 

новембра 2000. године, као и Наредба број 04-890/08 од 3. октобра 2008. године, више 

нису на снази. 

   

У одговору на приједлог који је доставила Народна скупштина Републике Српске  

наводи се да члан 15. став 1. алинеја 1. оспореног закона не доводи у питање 

равноправност грађана и других субјеката, како је то зајемчено чланом 10. Устава 

Републике Српске. Предлагач, како се у одговору истиче, пореди лица која се налазе у 

суштински различитим ситуацијама, тако да се не могу посматрати са аспекта гаранција 

из наведене уставне одредбе. Доносилац оспореног закона указује на то да законодавац 

може да процјењује да ли објективна различитост оправдава различито третирање у 

истој или сличној ситуацији, те да могуће другачије законско рјешење предметне 

материје не подразумијева да је позитивно законодавство у супротности са Уставом.  

 

Заштитни фонд Републике Српске, као правни сљедник Бироа осигурања 

Републике Српске, који је донио оспорене Заједничке услове за осигурање власника, 

односно корисника моторних и прикључних возила од одговорности за штете 

причињене трећим лицима, у свом одговору на приједлог наводи да је чланом 33. Закона 

о осигурању од одговорности за моторна возила и осталим обавезним осигурањима од 

одговорности прописано да ће се до доношења прописа Агенције за осигурање 

Републике Српске о заједничким условима и премијском систему за обавезна осигурања 

од одговорности примјењивати заједнички услови и премијски систем са јединственим 

основицама дијела премије за наканду штете које су организације за осигурање 

примјењивале до 8. марта 2005. године, тако да оспорени Заједнички услови нису 

престали да важе након протека рока из члана 31. наведеног закона. У погледу 
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оспорених чл. 11. и 12. овог акта, у одоговору се наводи да постоји разлика између 

књиге штета и књиге штетника, тако да се свака пријава штете хронолошки евидентира 

у књизи штета без обзира на то да ли се иста води у писаној или електронској форми, 

али то не значи да је лице које је у пријави штете означено као штетник заиста и 

одговорно за саобраћајну незгоду. Поред тога, истиче се да су обавезе Заштитног фонда 

Републике Српске дефинисане чланом 15. овог закона, а евентуалним проширењем 

обавезе Фонда и на случајеве накнаде штете на имовини почињене од стране непознатог 

моторног возила, била би створена могућност за разне злоупотребе – преваре у 

осигурању, које се и иначе све чешће дешавају.      

 

У изјашњењу на приједлог које је доставила Агенција за осигурање Републике 

Српске наводи се да је чланом 33. Закона о осигурању од одговорности за моторна 

возила и осталим обавезним осигурањима од одговорности законодавац предвидио 

обавезну примјену заједничких услова и премијског система за обавезно осигурање од 

аутоодговорности до доношења нових прописа Агенције, тако да питање тумачења и 

евентуалне колизије ове одредбе са чланом 31. истог закона не може бити предмет 

оцјене уставности. Даље се наводи да предлагач погрешно повезује одредбе чл. 21. и 22. 

наведеног закона са примјеном Заједничких услова за осигурање власника, односно 

корисника моторних и прикључних возила од одговорности за штете причињене трећим 

лицима, те да не улази у разматрање садржаја и прецизирање одредби овог акта које 

сматра неуставним, већ предлаже да се утврди престанак његовог важења. Агенција за 

осигурање сматра да оспорени Заједнички услови нису општи акт, јер су усвојени на 

основу сагласности друштава за осигурање, тадашњих чланица Бироа осигурања, и 

представљају консензус о усаглашавању услова осигурања које мора имати свако 

друштво. У одговору се такође истиче да оспорена Наредба број 04-890/08 од 3. октобра 

2008. године има за циљ размјену података о тзв. „штетницима“, односно лицима 

одговорним за штету, како би ова агенција пратила примјену члана 33. Закона о 

осигурању од одговорности за моторна возила и осталим обавезним осигурањима од 

одговорности, те да садржај података у „Књизи штетника“ обухвата податке о 

осигураницима који су одговорни за саобраћајне незгоде. Наведена наредба, по 

мишљењу Агенције за осигурање, није општи акт, већ смјерница издата у надзору 

примјене члана 33. поменутог закона, а оспорена „Књига штетника“ не постоји као 

пропис, општи акт или докуменат, већ је само дио базе података из евиденције штета 

коју друштва за осигурање морају водити ради утврђивања адекватне премије 

осигурања.  

 

Оспореним чланом 15. став 1. алинеја 1. Закона о осигурању од одговорности за 

моторна возила и осталим обавезним осигурањима од одговорности ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 17/05, 64/06 и 12/09) прописано је да је Заштитни фонд 

Републике Српске обавезан да оштећеним странама плаћа накнаду наведену у ставу 3. 

члана 14. овог закона за случајеве штете на лицима и штете на имовини проузроковане у 

саобраћајним незгодама када лице одговорно за незгоду остане непознато, те да је 

Заштитни фонд Републике Српске обавезан дати накнаду само у погледу штете на 

лицима, у свим случајевима гдје се незгода десила на територији Републике Српске. 

 

Заједничке услове за осигурање власника, односно корисника моторних и 

прикључних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима, од 20. 

новембра 2000. године, донио је Биро осигурања Републике Српске на основу члана 59. 

став 3. Закона о осигурању имовине и лица ("Службени гласник Републике Српске" број 

14/00). Оспореним чланом 10. овог акта прописани су услови под којима осигураник 

може стећи право на смањење премије (бонус), те висина попуста изражена у 

процентима. Чланом 11. су регулисани услови и висина повећања премије уговарачу 
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осигурања (малус), док члан 12. садржи остале одредбе о смањењу и повећању премије у 

случају прекида осигурања, отуђења осигураног возила, набавке другог возила и др.  

 

Оспорену Наредбу број 04-890/08 од 3. октобра 2008. године донијела је Агенција 

за осигурање Републике Српске на основу члана 6. став 2. ал. 1. и 2, члана 7. став 2. ал. 9. 

и 10, члана 23. и члана 24. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 17/05, 1/06 и 64/06), члана 28. Закона о осигурању од 

одговорности за моторна возила и осталим обавезним осигурањима од одговорности 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 17/05, 64/06 и 12/09), члана 9. Уредбе о 

јединственим премијским стопама и заједничкој тарифи за осигурање власника или 

корисника моторних возила од аутоодговорности ("Службени гласник Републике 

Српске" број 35/97), члана 3. и 4. Уредбе о измјенама и допунама Уредбе о јединственим 

премијским стопама и заједничкој тарифи за осигурање власника или корисника 

моторних возила од аутоодговорности ("Службени гласник Републике Српске" број 

11/98), Одлуке Бироа осигурања Републике Српске број 2444/04 од 22. децембра 2004. 

године, члана 10, 11. и 12. Заједничких услова за осигурање власника, односно 

корисника моторних и прикључних возила од одговорности за штете причињене трећим 

лицима, од 20. новембра 2000. године, члана 24. Правилника о надзору над учесницима 

на тржишту осигурања ("Службени гласник Републике Српске" број 5/08) и члана 20. 

Статута Агенције за осигурање Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске" број 30/06). Овом наредбом Агенција за осигурање је друштвима за осигурање 

дала смјернице у погледу примјене одредаба Уредбе о јединственим премијским 

стопама и заједничкој тарифи за осигурање власника или корисника моторних возила од 

аутоодговорности и Заједничких услова за осигурање власника, односно корисника 

моторних и прикључних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима, 

које се односе на примјену система смањења и повећања премије, те начина вођења 

евиденције у књизи штетника сваког друштва. 

 

Оспорена „Књига штетника“ садржи евиденцију о штетама које су пријављене 

друштвима за осигурање, са подацима о датуму настанка штете, датуму пријаве, 

подацима о осигуранику, моторном возилу, броју полисе осигурања, висини штете и 

датуму ликвидације, односно исплате.    

 

Разматрајући оспорене Заједничке услове за осигурање власника, односно 

корисника моторних и прикључних возила од одговорности за штете причињене трећим 

лицима, Суд је, на основу члана 42. Закона о Уставном суду Републике Српске 

("Службени гласник Републике Сроске" бр. 104/11 и 92/12), проширио оцјену 

уставности и на члан 18. овог општег акта, којим је прописано да исти ступа на снагу 

даном доношења и да ће се примјењивати од 20. новембра 2000. године (који је дан 

доношења). У вези са наведеним, Суд је имао у виду да је чланом 109. Устава утврђено 

да закони, други прописи и општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана 

објављивања, осим ако из нарочито оправданих разлога није предвиђено да раније ступе 

на снагу. С обзиром на чињеницу да је цитираном одредбом члана 18. оспореног акта 

прописано да исти ступа на снагу даном доношења, те да ће се и примјењивати од тог 

дана, Суд је оцијенио да оспорени Заједнички услови нису ступили на снагу у складу са 

чланом 109. Устава, те да нису важећи правни акт у правном поретку Републике Српске, 

јер се ради о неуставном акту са формалног аспекта. Имајући у виду наведено, Суд је 

оцијено да се није потребно упуштати у оцјену њихове уставности са 

материјалноправног аспекта, те је, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о 

Уставном суду Републике Српске, одбацио приједлог за утврђивање неуставности и 

незаконитости оспорених чл. 10, 11. и 12. Заједничких услова за осигурање власника, 
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односно корисника моторних и прикључних возила од одговорности за штете 

причињене трећим лицима.  

 

У поступку оцјењивања уставности оспореног члана 15. став 1. алинеја 1. Закона 

о осигурању од одговорности за моторна возила и осталим обавезним осигурањима од 

одговорности, Суд је, прије свега, имао у виду да је тачкама 6, 8. и 18. Амандмана XXXII 

на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, утврђено да Република 

уређује и обезбјеђује, између осталог, својинске и облигационе односе и заштиту свих 

облика својине, правни положај предузећа и других организација, основне циљеве и 

правце привредног развоја, као и друге односе од интереса за Републику, у складу са 

Уставом. Сагласно наведеним уставним овлашћењима, законодавац је уредио област 

осигурања имовине и лица, те оснивање, пословање и надзор друштава за осигурање 

која обављају дјелатност осигурања у Републици Српској. У оквиру регулисања ове 

области, а цијенећи значај неометаног функционисања сектора осигурања, оспореним 

Законом о осигурању од одговорности за моторна возила и осталим обавезним 

осигурањима од одговорности уређено је, између осталог, оснивање и овлашћења 

Заштитног фонда Републике Српске, као правног лица који има обавезу плаћања 

одштете осигурања од грађанске одговорности које произлазе из саобраћајних незгода у 

случајевима који су децидирано прописани овим законом. Тако је оспореним чланом 15. 

став 1. алинеја 1. овог закона регулисана обавеза Заштитног фонда да, у случају када 

лице одговорно за незгоду остане непознато, исплати накнаду само у погледу штете на 

лицима. Поред наведеног, приликом разматрања оспорене законске одредбе Суд је имао 

у виду и уставни принцип равноправности из члана 10. Устава, према којем су грађани 

Републике равноправни у слободама, правима и дужностима, једнаки су пред законом и 

уживају исту правну заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну припадност, 

вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовино стање, политичко и 

друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство.  

   

Оцјењујући оспорени члан 15. став 1. алинеја 1. предметног закона, Суд је 

утврдио да нормирање као у овој одредби не доводи до повреде начела равноправности, 

те једнаке правне заштите грађана из члана 10. Устава, како то сматра предлагач. У 

приједлогу се, наиме, погрешно доводе у везу, односно пореде лица која се налазе у 

објективно различитим правним ситуацијама, док гаранације из ове уставне одредбе 

могу доћи у питање само у случају различитог третмана субјеката који се налазе у истим 

или сличним правним ситуацијама, и то у односу на својства која су дефинисана 

Уставом. Оспорена одредба регулише начин плаћања одштете оштећеним лицима у 

случају када лице одговорно за незгоду остане непознато, док се преостале одредбе 

члана 15. став 1. оспореног закона односе на потпуно различите друге случајеве у којима 

је Заштитни фонд Републике Српске обавезан оштећенима исплатити штету 

проузроковану саобраћајним незгодама. Имајући у виду наведено Суд је оцијенио да 

лица на која се односи оспорена законска одредба нису доведена у неравноправан 

положај у односу на остале оштећене који су претрпјели штете од стране моторног 

возила дефинисане овим законом. 

 

Поред тога, Суд сматра да је оспорено законско нормирање одраз цјелисходне 

процјене законодавца у уређивању предметних правних односа, а оцјена оправданости и 

цјелисходности законских рјешења, према члану 115. Устава, није у домену 

уставносудске контроле. 

 

Оспорена Наредба број 04-890/08 од 3. октобра 2008. године, по оцјени Суда, 

нема карактер општег правног акта за чију је оцјену уставности и законитости, према 

члану 115. Устава, надлежан Уставни суд. Ради се, наиме, о акту који садржи смјернице 
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за поступање друштава за осигурање које је издала Агенција за осигурање Републике 

Српске у поступку вршења континуираног надзора на основу овлашћења из члана 6. 

став 2. ал. 1. и 2. и члана 7. став 2. ал. 9. и 10. Закона о друштвима за осигурање. 

Наредба, дакле, не садржи опште правне норме, нити на општи начин регулише правне 

односе, већ упућује друштва за осигурање на поступање у складу са одређеним 

одредбама подзаконских аката из области осигурања циљем уједначавања праксе 

приликом утврђивања смањења и повећања премије, те начина вођења евиденције у 

књизи штетника сваког друштва. Сходно наведеном, Суд је, сагласно одредби члана 37. 

став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске, одлучио да одбаци приједлог 

за утврђивање неуставности и незаконитости ове наредбе. 

 

Суд је, такође, оцијенио да ни оспорена „Књига штетника“ која се води и 

размјењује између осигуравајућих друштава у Републици Српској, није општи правни 

акт који, према члану 115. Устава, може бити подвргнут уставносудској контроли. 

Увидом у исту може се утврдити да се ради о евиденцији о штетама које су пријављене 

друштвима за осигурање, са подацима о датуму настанка штете, датуму пријаве, 

подацима о осигуранику, моторном возилу, броју полисе осигурања, висини штете и 

датуму ликвидације, односно исплате штете. Због тога је Суд, примјеном члана 37. став 

1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске, одбацио приједлог за утврђивање 

неуставности и незаконитости оспорене "Књиге штетника". 

 

    На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке.  

 

     Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић, академик проф. др Снежана Савић.  

 

 

Број: У-82/12                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

23. децембар 2013. године                                                                 УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                                  Џерард Селман                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Имајући у виду да је Уставом одређено да општи правни акти ступају на 

снагу најраније осмог дана од дана објављивања, неуставна је одредба према којој тај 

акт ступа на снагу даном доношења без постојања за то оправданих разлога, због 

чега он у цјелости није важећи општи акт у правном поретку. 

Нема повреде начела равноправности када се оспорене одредбе општег акта 

подједнако односе на сва лица која се нађу у истој правној ситуацији и не доводе до 

неравноправног третмана међу њима по основу било којег личног својства. 

Наредба Агенције за осигурање Републике Српске која садржи смјернице за 

поступање друштава за осигурање, као ни „Књига штетника“ која се води и 

размјењује између осигуравајућих друштава у Републици Српској, нису подложни 

уставносудској контроли,  јер не представљају опште правне акте. 
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Одлука 

Број: У-50/12 oд 24. априла 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 35/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. и члана 120. Устава 

Републике Српске, који је допуњен тач. 3. и 4. Амандмана XLII на Устав, члана 4. став 3, 

члана 37. став 1. тачка г), члана 60. став 1. тачке а) и б) и члана 61. став 1. тачке г) и д) 

Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 

104/11 и 92/12), на сједници одржаној 24. априла 2014. године, д о н и о  је 

 

 

О Д Л У К У 

      

Утврђује се да члан 5. став 2. Уредбе о борачком додатку ("Службени гласник 

Републике Српске" број 52/13) није у сагласности са Уставом Републике Српске и 

Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца 

одбрамбено-отаџбинског рата („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 

9/12 и 40/12). 

 

Не прихватају се иницијативе за покретање поступка за оцјену уставности и 

законитости члана 5. став 1. Уредбе о борачком додатку ("Службени гласник 

Републике Српске" број 52/13) и члана 2. Уредбе о измјенама и допунама Уредбе о 

борачком додатку ("Службени гласник Републике Српске" број 46/12). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Живко Ђурановић из Кнежева дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности и законитости члана 2. став 1. 

Уредбе о измјенама и допунама Уредбе о борачком додатку ("Службени гласник 

Републике Српске" број 46/12), коју је донијела Влада Републике Српске, док је Ђорђе 

Лазић из Модриче у својој иницијативи тражио оцјену уставности и законитости 

одредбе става 2. истог члана ове уредбе. Накнадно, Милан Ђурић из Новог Града дао је 

иницијативу за покретање поступка за оцјену исте уредбе, али из садржаја ове 

иницијативе и навода о повреди Устава Републике Српске и закона произлази да је у 

суштини оспорен само члан 2. став 1. овог општег акта. У иницијативи Живка 

Ђурановића наводи се да оспорени члан 2. став 1. предметне уредбе, према којем борци 

6. и 7. категорије немају право на борачки додатак које им је раније било признато, није 

у сагласности са чланом 2. ст. 1. и 2, чланом 16. став 1, чл. 23, 24, 30. став 1. и чланом 31. 

ст. 1, 2. и 3. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца 

одбрамбено-отаџбинског рата („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11 и 

40/12). Такође наводи да је оспореним нормирањем дошло до повреде уставних 

гаранција из чл. 16. и 32. Устава. Милан Ђурић сматра да наведена одредба доводи до 

дискриминације бораца 6. и 7. категорије, што је у супротности са начелом 

равноправности из члана 10. Устава. Оспоравајући члан 2. став 2. предметне уредбе, 

Ђорђе Лазић наводи да ова одредба не третира на исти начин сва лица која имају 

утврђен статус борца, јер доводи у привилегован положај категорије бораца који су били 

корисници личне пензије одређене на основу гарантованог пензијског основа. Такође 
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истиче да оспорена одредба није у складу са чланом 31. став 2. Закона о правима бораца, 

војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата, којим су 

као критеријуми за остваривање права на мјесечни борачки додатак одређени старосна 

доб и категорија борца, али не и критеријум који предвиђа члан 2. став 2. оспорене 

уредбе. Овај давалац иницијативе наводи и бројне примјере који, по његовом мишљењу, 

указују на дискриминаторан карактер предметне одредбе, односно неравноправност и 

неједнакост пред законом лица која имају утврђен статус борца одређене категорије, 

испуњавају услов у погледу стросне доби, али не остварују право на мјесечни борачки 

додатак, јер нису били корисници личне пензије одређене од гарантованог пензијског 

основа. На овај начин је, како даље истиче, дошло и до повреде начела равноправности 

из члана 10. Устава. Поред тога, предлаже да Суд, на основу члана 58. став 1. Закона о 

Уставном суду Републике Српске, обустави од примјене оспорени акт до доношења 

коначне одлуке Суда о његовој уставности и законитости.   

        

С обзиром на то да је посебним иницијативама тражена оцјена уставности и 

законитости истог члана Уредбе о измјенама и допунама Уредбе о борачком додатку, 

Суд је, сагласно члану 9. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 114/12 и 29/13), на сједници одржаној 30. 

окотобра 2013. године донио рјешење којим је одлучио да о иницијативама води 

јединствен поступак, припајајући иницијативе број У-67/12 и У-68/13 првоприспјелој 

иницијативи која је евидентирана под бројем У-50/12.  

   

У одговору који је на иницијативу доставила Влада Републике Српске наводи се 

да се оспорени члан 2. предметне уредбе темељи на одредби члана 31. став 2. Закона о 

правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-

отаџбинског рата („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11 и 9/12), којим је 

прописано да право на мјесечни борачки додатак борци могу да остваре с обзиром на 

старосну доб и категорију борца. Такође се наводи да су чланом 2. став 1. ове уредбе 

одређени кумулативни услови за остваривање права на мјесечни борачки додатак, и то 

60 година живота и признати статус борца од прве до пете категорије. Ставом 2. овог 

члана је, како се у одговору даље истиче, уз сагласност Борачке организације Републике 

Српске направљен изузетак у погледу услова за стицање овог права који се односи на 

навршене године живота. Наиме, доносилац оспорене уредбе истиче да је након реформе 

пензијско-инвалидског система и доношења нових прописа из те области, одређена 

групација бораца – пензионера остала ускраћена за дио новчаних примања која су 

примали по основу статуса борца кроз гарантовани пензијски основ. Имајући у виду да 

се ради о стеченом праву, оспореном одредбом члана 2. став 2. је направљен изузетак у 

погледу стицања права на мјесечни борачки додатак. Оваквим прописивањем је, како се 

наводи, обезбијеђено да кроз мјесечни борачки додатак одређени број бораца настави 

коришћење права по основу статуса борца, које су већ користили по прописима из 

области пензијско-инвалидског осигурања. Доносилац оспорене уредбе сматра да 

предметна одредба није дискриминирајућа, с обзиром на то да обезбјеђује једнак 

положај свих корисника који су одређено право остварили под истим условима и налазе 

се у истој правној ситуацији. Сходно наведеном, предлаже да Суд не прихвати 

поднесену иницијативу.   

 

Уредба о измјенама и допунама Уредбе о борачком додатку ("Службени гласник 

Републике Српске" број 46/12) донесена је на основу члана 31. став 4. Закона о правима 

бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12) и члана 34. Закона о 

Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 118/08). 

Оспореним чланом 2. став 1. ове уредбе прописано је да се у члану 5. основне уредбе 
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став 1. мијења и гласи: "Мјесечни борачки додатак може да оствари борац када наврши 

60 година живота, ако му је рјешењем надлежног органа признат статус борца од прве до 

пете категорије." Према ставу 2. члана 2. оспорене уредбе, послије члана 5. став 1. 

основне уредбе, додаје се нови став 1а, који гласи: „Изузетно од одредбе става 1. овог 

члана, мјесечни борачки додатак може да оствари борац од прве до пете категорије и 

прије навршених 60 година живота, уколико је до 31. јануара 2012. године био корисник 

личне пензије која му је била одређена од гарантованог пензијског основа у зависности 

од категорије борца.“   

Суд је констатовао да је након подношења иницијатива, донесена нова Уредба о 

борачком додатку ("Службени гласник Републике Српске" број 52/13), којом је престала 

да важи оспорена Уредба о измјенама и допунама Уредбе о борачком додатку. Члан 5. 

ст. 1. и 2. уредбе која је сада на снази садржи идентичне одредбе као и оспорени члан 2. 

Уредбе о измјенама и допунама Уредбе о борачком додатку ("Службени гласник 

Републике Српске" број 46/12). Имајући у виду чињеницу да и важећа Уредба о 

борачком додатку садржи одредбе идентичне оспореним, те цијенећи садржај ових 

одредаба, Суд је, сагласно одредби члана 4. став 3. Закона о Уставном суду Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12) и члана 14. 

Пословника о раду Уставног суда Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 144/12 и 29/13), рјешењем број У-84/13 од 27. новембра 2013. године, по 

сопственој иницијативи покренуо поступак за оцјену уставности и законитости члана 5. 

ст. 1. и 2. Уредбе о борачком додатку ("Службени гласник Републике Српске" број 

52/13). Поред тога, Суд је, сагласно члану 9. Пословника о раду Уставног суда 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 114/12 и 29/13), 27. 

новембра 2013. године донио рјешење о спајању поступака, којим је иницијативу број У-

84/13 припојио раније евидентираним иницијативама које се воде под једниственим 

бројем У-50/12.  

У одговору Владе Републике Српске на рјешење о покретању поступка износи се 

став да оспорене одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Уредбе о борачком додатку ("Службени 

гласник Републике Српске" број 52/13) нису у супротности са Законом о правима 

бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата. У 

погледу става 1. члана 5. оспорене уредбе, наводи се да је циљ ове одредбе да се, водећи 

рачуна о економским могућностима Републике и социјалној правди, обезбиједи заштита 

бораца старије животне доби кроз мјесечна давања (борачки додатак), а имајући у виду 

посебне потребе у тој животној доби, као и смањену способност за рад, док је борцима 

који су млађи од 60 године, изузев оних на које се односи став 2. члана 5. ове уредбе, 

дата могућност остваривања годишњег борачког додатка. Поред тога, доносилац 

предметне уредбе наводи да је у ставу 2. члана 5. оправдано направљен изузетак у 

погледу услова који се односи на старосну доб, јер су реформом пензијско-инвалидског 

система борци који немају навршених 60 година живота остали ускраћени за дио 

новчаних примања која су примали по основу статуса борца кроз гарантовани пензијски 

основ.   

Оспореним чланом 5. ст. 1. ове уредбе прописано је да мјесечни борачки додатак 

може да оствари категорисани борац када наврши 60 година живота, ако му је рјешењем 

надлежног органа признат статус борца од прве до пете категорије, док према ставу 2. 

овог члана:  "изузетно од става 1. члана 5. ове уредбе, мјесечни борачки додатак може да 

оствари борац од прве до пете категорије и прије навршених 60 година живота уколико 

је до 31. јануара 2012. године био корисник личне пензије која му је у складу са 

прописима из пензијско-инвалидског осигурања била одређена од гарантованог 

пензијског основа".  

У поступку оцјењивања одредби члана 5. ст. 1. и 2. ове уредбе, Суд је имао у виду 

да је чланом 43. ст. 1. и 2. Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник 
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Републике Српске“ број 118/08) прописано да Влада о питањима из своје надлежности 

доноси, између осталог, уредбе, а уредбом се ближе уређују односи од значаја за 

извршавање закона, утврђују начела унутрашње организације министарстава и других 

републичких органа управе и формирају стручне службе Владе. Поред тога, чланом 30. 

Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-

отаџбинског рата („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12), 

којим су таксативно побројана права бораца, прописано је да међу ова права, између 

осталог, спада и право на борачки додатак. Према члану 31. ст. 1. и 2. овог закона, 

борачки додатак је мјесечно новчано примање – мјесечни борачки додатак, односно 

годишње новчано примање – годишњи борачки додатак, које борци из члана 2. ст. 1. и 2. 

овог закона могу да остваре на основу ангажовања у рату у зони борбених дејстава, те да 

право на мјесечни борачки додатак могу да остваре с обзиром на старосну доб и 

категорију борца. Чланом 31. став 4. истог закона одређено је да ће Влада донијети 

уредбу којом се уређују услови и поступак за остваривање права на борачки додатак, уз 

претходно прибављену сагласност Борачке организације. 

На основу наведених законских одредба Влада Републике Српске је, по оцјени 

Суда, била овлашћена да донесе уредбу, као подзаконски акт којим су ближе уређени 

односи од значаја за извршавање Закона о правима бораца, војних инвалида и породица 

погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата, односно услови и поступак за 

остваривање права на борачки додатак. Тако су чланом 5. ст. 1. и 2.  ове уредбе 

разрађени Законом предвиђени услови за остваривање права на мјесечни борачки 

додатак, односно поближе одређене године живота и категорија борца који су потребни 

за стицање овог права. 

Оцјењујући члан 5. став 2. важеће Уредбе о борачком додатку Суд је утврдио да 

ова одредба није у сагласности са Законом о правима бораца, војних инвалида и 

породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата. Наиме, чланом 31. став 2. 

поменутог закона утврђени су критеријуми за стицање права на мјесечни борачки 

додатак, тако што је предвиђено да ово право борци могу да остваре с обзиром на 

стросну доб и категорију борца. Прописивањем према којем је поред ова два законом 

предвиђена критеријума за стицање права на мјесечни борачки додатак – старосна доб и 

категорија борца, предвиђен и трећи критеријум, односно статус корисника личне 

пензије одређене од гарантованог пензијског основа до 31. јануара 2012. године, 

доносилац Уредбе је, по оцјени Суда, изашао из законских оквира и прекорачио своја 

уставна и законска овлашћења. Суд сматра да је, сходно одредби тачке 12. Амандмана 

XXXII на Устав, којим је замијењен члан 68. Устава, а према којем Република уређује и 

обезбјеђује, између осталог, борачку и инвалидску заштиту, у домену законодавца да 

прописује услове и критеријуме за остваривање права по основу статуса борца, па тако и 

права на мјесечни борачки додатак. Због тога, по оцјени Суда, доносилац Уредбе није 

могао да оспореном одредбом члана 5. став 2. овог општег акта пропише нови 

критеријум, који није предвиђен Законом. Влада, наиме, није овлашћена да 

подзаконским актом коригује положај појединих бораца – пензонера, који су, усљед 

реформе закона из области пензијско-инвалидског осигурања, остали без дијела 

примања која су остваривали кроз гарантовани пензијски основ. Оваквим нормирањем је 

дошло до повреде начела подјеле власти из члана 69. Устава, као и начела законитости 

из члана 108. став 2. Устава, према којем прописи и други општи акти морају бити у 

сагласности са законом. Истовремено, тиме је нарушен и принцип равноправности 

грађана из члана 10. Устава, јер су увођењем новог критеријума, у привилегован положај 

стављени борци које третира оспорена одредба, у односу на остале борце истих 

категорија и истих година старости, који, према овој уредби, не могу остварити право на 

мјесечни борачки додатак.   
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Приликом оцјене члана 5. стaв 1. предметне уредбе, Суд је утврдио да овакво 

нормирање није супротно Закону о правима бораца, војних инвалида и породица 

погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата. Наиме, чланом 31. ст. 2. и 4. овог 

закона утврђени су основни критеријуми за стицање права на мјесечни борачки додатак 

тако што је прописано да ово право борци могу да остваре с обзиром на старосну доб и 

категорију борца, те је дато овлашћење Влади Републике Српске да подзаконским актом 

поближе разради утврђене критеријуме ради примјене овог закона. Суд је оцијенио да се 

доносилац оспорене уредбе, прописујући као услове за стицање права на мјесечни 

борачки додатак доњу старосну границу од 60 година живота, те утврђени статус борца 

од прве до пете категорије, кретао у оквиру релевантних законских одредаба, те није 

прекорачио своја овлашћења. Чињеница да оспореном одредбом Уредбе нису 

обухваћени борци шесте и седме категорије не представља повреду Закона, јер 

законодавац приликом прописивања овог критеријума није поставио никаква 

ограничења. Штавише, да је интенција законодаваца била да сви борци буду обухваћени 

мјесечним борачким додатком, онда би у одредби члана 31. став 2. Закона био прописан 

само критеријум - године живота (старосна доб), али не и категорија борца. Осим тога, 

одредбом става 3. члана 31. овог закона предвиђена је могућност да, уколико не могу да 

остваре право на мјесечни борачки додатак, борци могу да, с обзиром на категорију, 

остваре право на годишњи борачки додатак. Оспорено нормирање је, по оцјени Суда, 

одраз цјелисходне процјене доносиоца закона, као и политике у уређивању ових односа, 

те у конкретном случају није нарушено уставно начело законитости.    

Разматрајући наводе о повреди члана 2. Уредбе о измјенама и допунама Уредбе о 

борачком додатку ("Службени гласник Републике Српске" број 46/12), Суд је 

констатовао да је одлуком овог суда број У-32/12 од 29. маја 2013. године ("Службени 

гласник Републике српске" број 49/13) утврђено да члан 14. Уредбе о борачком додатку 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 6/12, 46/12, и 49/12) није у сагласности са 

Уставом Републике Српске, јер је прописивањем да ова уредба ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске", дошло до 

повреде члана 109. Устава, те да стога иста није важећи правни акт у правном поретку 

Републике Српске, јер се ради о неуставном правном акту са формалног аспекта. 

Имајући у виду наведено, Суд је, примјеном члана 37. став 1. тачка г) Закона о Уставном 

суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12), 

одлучио да не прихвати иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности и 

законитости члана 2. оспорене Уредбе о измјенама и допунама Уредбе о борачком 

додатку. 

С обзиром на то да је коначно одлучено о уставности и законитости оспореног 

члана 2. наведене уредбе, беспредметно је, по оцјени Суда, разматрати захтјев једног од 

давалаца иницијативе да Суд, на основу члана 58. став 1. Закона о Уставном суду 

Републике Српске, обустави од примјене оспорени општи акт до окончања овог 

поступка.       

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке.  

 

  Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, Зоран 

Липовац, проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић.  

 

Број: У-50/12                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

24. април 2014. године                                                                     УСТАВНОГ СУДА 
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                                                                                                                Џерард Селман           

 

 

 

С обзиром да је Уставом искључиво законодавац овлашћен да прописује услове 

и критеријуме за остваривање права бораца, доносилац уредбе није могао прописати 

нови критеријум за остваривање ових права, чиме је дошло до повреде уставног 

принципа подјеле власти и начела законитости. 
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Одлука 

Број: У-20/13 oд 24. априла 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 35/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 40. став 5. и члана 60. став 1. тачка а) и б) Закона о Уставном суду Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници 

одржаној 24. априла 2014. године, д о н и о  ј е 

 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да члан 18. Правилника о финансирању основних школа 

(“Службени гласник Републике Српске” број 5/09) није у сагласности са Уставом 

Републике Српске, Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник 

бр. 74/08, 71/09 и 104/11) и Законом о платама запослених у области просвјете и 

културе (“Службени гласник Републике Српске” бр. 118/07, 64/08, 116/09 и 116/12). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Миодраг Зрнић из Пискавице дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за оцјењивање уставности и законитости члана 18. став 2. Правилника о 

финансирању основних школа (“Службени гласник Републике Српске” број 5/09), који 

је донио министар просвјете и културе. У иницијативи је наведено да се одређивањем 

плате секретара школе примјеном оспорене одредбе овог правилника повређује члан 10. 

и члан 48. Устава Републике Српске, односно да се оспореном одредбом врши 

дискриминација радног мјеста секретара школе у односу на радно мјесто директора и 

наставника школе. С обзиром на то да су послови секретара основне школе, по 

мишљењу даваоца иницијативе, унапријед утврђени и објективизирани и да по обиму, 

односно квантитету и врсти, апсолутно не зависе од броја одјељења, у иницијативи је 

наведено да се примјеном оспорене одредбе код обрачуна плате секретара школе, поред 

већ наведених, повређује и члан 39. став 5. Устава Републике Српске. Поред тога, двалац 

иницијативе сматра да се оспореном одредбом повређује и члан 23. став (2) Опште 

декларације о правима човјека, којим се, како је наведено, гарантује једнака плата за 

исти рад. Наводећи да без уклањања неуставних и незаконитих одредаба из 

подзаконских, односно општих аката, не може бити праве заштите уставности и 

законитости, давалац иницијативе предлаже да Суд оцијени уставност оспореног члана 

18. став 2. Правилника о финансирању основних школа.  

 

У одговору на нанаводе из иницијативе који је Суду доставило Министарство 

просвјете и културе Републике Српске, поред осталог, наведено је да се примјеном 

оспорених одредаба Правилника ни на који начин не дискриминише било која 

категорија радника, односно да се по истом принципу ова рјешења примјењују на 

запослене у основним школама у којима је, због смањења броја одјељења, смањен обим 

посла. Као разлог да у конкретном случају нема дискриминације, доносилац Правилника 

истиче да је смањењем броја одјељења смањен и проценат радног времена наставног као 

и ваннаставног особља, односно да jе са свим радницима у основним школама у којима 

је формиран мањи број одјељења од 16 закључен уговор о раду са умањеним процентом 
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радног времена. Такође износе мишљење да, имајући у виду наведено, као и то да за рад 

са непуним радним временом радник остварује плату и друга права из радног односа 

сразмјерно радном времену одређенoм уговором о раду, оспорене одредбе Правилника 

не доводе до дискриминације секретара у односу на друге раднике школе, нити до 

повреде Опште декларације о правима човјека. Надаље, истиче се да и поред 

констатације да је неспорна чињеница да су послови секретара, као и других радника 

запослених у основним школама, унапријед одређени и прописани систематизацијом 

радних мјеста, у конкретном случају, у школи са мањим бројем ученика, нема потребе 

рада са пуним радним временом, због чега сматрају да је прописивање као у оспореном 

члану Правилника у сагласности са Законом о раду и Законом о основном образовању и 

васпитању. На основу наведеног предлажу да Суд одлучи да иницијативу не прихвати.  

 

Оспореном одредбом члана 18. став 2. Правилника о финансирању основних 

школа (“Службени гласник Републике Српске” број 5/09) прописано је да се школи која 

има мање од 16 одјељења умањује право на радно мјесто секретар школе по 

коефицијенту 0,05 за свако одјељење мање од 16, али не више од 0,5 радног мјеста. 

 

Уставом Републике Српске у члану 39. ст. 3 и 5. утврђено је да је свако слободан 

у избору занимања и запослења и под једнаким условима му је доступно радно мјесто и 

функција, а према члану 49. ст 1. и 2. Устава слободе и права се остварују, а дужности 

испуњавају непосредно на основу Устава, осим ако је Уставом предвиђено да се услови 

за остваривање појединих од њих утврђују законом, те да се законом може прописати 

начин остваривања појединих права и слобода само када је то неопходно за њихово 

остваривање. Надаље, тачком 12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим 

је замијењен члан 68. Устава, утврђено је да Република уређује и обезбјеђује, поред 

осталог, и радне односе и образовање, док су, према члану 10. Устава, грађани 

Републике равноправни у слободама, правима и дужностима, једнаки су пред законом и 

уживају исту правну заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну припадност, 

вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и 

друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство.  

  

Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике 

Српске” бр. 74/08, 71/09 и 104/11) прописано је да министар доноси правилник о 

финансирању основних школа (члан 153. став (6)), а чланом 166. став (1) тачка о) 

прописан је рок од девет мјесеци од дана ступања на снагу овог закона, за доношење тог 

правилника. Поред наведеног, овим законом је прописано: да школа има секретара и 

рачуновођу (члан 122. став (1)); да послове секретара школе може обављати лице са 

завршеним првим циклусом студијског програма или еквивалент – правни факултет 

(члан 123. став (1)) и да цијена услуга у школи изражава вриједност и резултат рада 

којим се обезбјеђује надокнада плате према важећим прописима и да министар 

прописује мјерила за увођење цијена услуга у школи (члан 154. став (1) тачка б) и став 

(2)). 

Законом о платама запослених у области просвјете и културе (“Службени гласник 

Републике Српске” бр. 118/07, 64/08, 116/09 и 116/12) прописано је: да се овим законом 

уређује начин утврђивања плата запослених лица у установама просвјете и културе 

Републике Српске (члан 1); да се основна плата обрачунава мјесечно за пуно радно 

вријеме према радном мјесту и одговарајућој платној групи и платној подгрупи (члан 5. 

став (1)); да су начин обрачуна и исплате плата јединствени за сва лица из члана 1. овог 

закона и зависе од радног мјеста, платне групе, платне подгрупе (члан 6) и да, ако се у 

једном од квартала не остварује буџет у планираном обиму, плате запослених у 

установама просвјете и културе из члана 1. овог закона умањују се до висине процента 
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мање остварених прихода буџета, а да одлуку о проценту умањења плате, на приједлог 

Министарства финансија, доноси Влада (члан 7). 

 

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспорене одредбе члана 18. 

став 2. Правилника о финансирању основних школа (“Службени гласник Републике 

Српске” број 5/09), Суд је, прије свега, имао у виду да је ставом 1. овог члана прописано 

да школа која има 16 и више одјељења може правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста систематизовати радно мјесто секретар школе. Наиме, 

како из садржаја ове одредбе произлази да основна школа може (дакле не мора) 

систематизовати радно мјесто секретара школе, а да су према одредбама чл. 122. и 123. 

Закона о основном образовању и васпитању, све основне школе обавезне да утврде 

послове секретара школе, дакле и основне школе које имају више, али и оне које имају 

мање од 16 одјељења, Суд је, на основу члана 42. став 1. Закона о Уставном суду 

Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр 104/11 и 92/12), у овом 

поступку оцјењивао уставност и законитост и става 1. члана 18. Правилника. Тако, по 

оцјени Суда, прописивање као у ставу 1. овог члана, да школа која има 16 и више 

одјељења може правилником о организацији и систематизацији радних мјеста 

систематизовати радно мјесто секретар школе, није у сагласности са наведеним 

законским одредбама којима нису прописани било какви критеријуми (број одјељења 

или др.) од којих би зависило да ли школа може имати секретара школе или не, а није 

дато ни овлашћење за њихово прописивање подзаконским актом. 

      

Имајући у виду наведено, Суд је оцијенио да члан 18. Правилника о финансирању 

основних школа, у цјелини, није у сагласности са члановима 122. и 123. Закона о 

основном образовању и васпитању, као ни са одредбама члана 5. став (1) и члана 6. 

Закона о платама запослених у области просвете и културе. Наиме, прописивање као у 

оспореном ставу 2. да се школи која има мање од 16 одјељења умањује право на радно 

мјесто секретара школе по коефицијенту 0,05 за свако одјељење мање од 16, али не више 

од 0,5 радног мјеста, по оцјени Суда, нису у сагласности са наведеним одредбама Закона 

о платама запослених у области просвете и културе, којима је децидирано прописано 

када и под којим условима се могу умањити плате запослених у установама просвјете и 

културе, па и секретара школе. 

 

Дакле, по оцјени Суда, обављање послова секретара основне школе се не може 

додатно условљавати ни бројем одјељења, нити умањењем висине коефицијената 

одговарајуће платне групе и платне подгрупе. Наиме, број одјељења и друга мјерила која 

одражавају величину установе могу условити само начин на који се организује 

обављање послова секретара школе, као објективне основе разврставања у платну групу 

и платну подгрупу са одређеним платним коефицијентима, али не и право на радно 

мјесто секретара школе, као у конкретном случају. 

 

С обзиром на наведене законске одредбе, те уставно начело законитости из члана 

108. став 2. Устава Републике Српске, којим је утврђено да прописи и други општи акти 

морају бити у сагласности са законом, Суд је оцијенио да члан 18. Правилника није у 

сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о основном образовању и 

васпитању (“Службени гласник бр. 74/08, 71/09 и 104/11) и Законом о платама 

запослених у области просвјете и културе (“Службени гласник Републике Српске” бр. 

118/07, 64/08, 116/09 и 116/12). 

       

 Цијенећи да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и 

прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана  40. 

став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике 
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Српске” бр 104/11 и 92/12), у овом предмету одлучио без доношења рјешења о 

покретању поступка. 

       

 

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке. 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, Зоран 

Липовац, проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић. 

 

  

Број: У-20/13                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК       

24. април 2014. године                                                                УСТАВНОГ СУДА  

 

                                                                                                            Џерард Селман         

 

 

 

 

 

 

Нормирање подзаконским општим актом да само школа која има 16 и више 

одјељења може систематизовати радно мјесто секретар школе, није у сагласности 

са законским одредбама којима нису прописани критеријуми (број одјељења или др.) 

од којих би зависило да ли школа може имати секретара или не. 
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Рјешење 

Број: У-25/13 oд 24. априла 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 35/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 37. став 1. тачка б) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници 

одржаној 24. априла 2014. године,  д о н и о  ј е  

  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности и законитости чланова 21–25, члана 27а и члана 39. Одлуке о 

грађевинском земљишту («Службени гласник Општине Бијељина» бр. 12/09, 23/09 и 

10/10).  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Ратомир Марковић из Угљевика дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости чланова 

21–25, члана 27а и члана 39. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени гласник 

Општине Бијељина» бр. 12/09, 23/09 и 10/10), коју је донијела Скупштина Општине 

Бијељина. У иницијативи је наведено да оспорене одредбе чл. 21–25. и члана 27а ове 

одлуке нису у сагласности са чланом 23. став 2. и чланом 33. став 3. Закона о 

грађевинском земљишту («Службени гласник Републике Српске» број 112/06), односно 

да накнада за уређење грађевинског земљишта, која је оспореним одредбама Одлуке 

незаконито умањена, представља стварне трошкове уређења грађевинског земљишта и 

те трошкове је дужан платити инвеститор. Поред тога, умањење накнаде за погодност-

једнократне ренте, прописане оспореним чланом 39. Одлуке, такође, по мишљењу 

даваоца иницијативе, несагласно је члану 29. истог закона, јер сматра да се оспореним 

рјешењем фаворизују инвеститори из овог члана Одлуке, што је, како наводи, супротно 

уставним правима и слободама. Предлаже да због раширености овакве појаве Уставни 

суд закаже јавну расправу о овом приједлогу или јавно реагује у својим Обавјештењима 

о појавама од значаја за уставност и законитост, позове општине да ускладе своје одлуке 

и надлежно министарство да покрене поступак управног надзора над јединицом локалне 

самоуправе. 

У одговору на наводе из иницијативе, који је Суду доставила Административна 

служба Града Бијељина, Одјељење за просторно уређење, поред осталог, наведено је да 

је ступањем на снагу Одлуке о грађевинском земљишту («Службени гласник Општине 

Бијељина» бр. 10/11 и 19/11), престала да важи оспорена одлука и да су важећом 

одлуком прописани услови и начин одређивања градског грађевинског земљишта и 

осталог грађевинског земљишта на подручју Града Бијељина, као и плаћање накнаде за 

уређење градског грађевинског земљишта и накнаде за природне погодности и 

погодности изграђене инфраструктуре (једнократна рента). Такође, у одговору је 

наведено да је од престанка важења оспорене одлуке, односно од 28. маја 2011. године 

до 8. априла 2013. године, када је иницијатива за оцјењивање њене уставности и 
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законитости запримљена у Уставни суд, протекло више од једне године, због чега 

предлажу да Суд, на основу члана 37. став 1. тачка б), у вези са чланом 40. став 5. Закона 

о Уставном суду Републике Српске, иницијативу не прихвати.  

 

Одредбом члана 115. став 1. Устава Републике Српске, који је допуњен тачком 2. 

Амандмана XLII, прописано је да Уставни суд може оцјењивати уставност закона и 

уставност и законитост прописа и општих аката који су престали да важе, ако од 

престанка важења до покретања поступка није протекло више од једне године.  

Имајући у виду наведене уставне одредбе Суд је утврдио да је члановима 48. и 49 

Одлуке о грађевинском земљишту, која је објављена 20. маја 2011. године у «Службеном 

гласнику Општине Бијељина» број 10/11, прописано да ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у «Службеном гласнику Општине Бијељина» и да даном 

ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о грађевинском земљишту 

(«Службени гласник Општине Бијељина» бр. 12/09, и 23/09).  

 

Како из наведеног произлази да је оспорена одлука престала да важи 28. маја 

2011. године, а иницијатива је дата овом Суду дана 08. априла 2013. године, то је Суд, 

имајући у виду напријед наведене одредбе Устава, те одредбу члана 37. став 1. тачка б. 

Закона о Уставном суду Републике Српске према којој суд неће прихватити иницијативу 

за покретање поступка оцјене уставности и законитости када утврди да је иницијатива 

поднесена по истеку године дана од дана престанка важења акта чија се уставност, 

односно законитост оспорава, одлучио да не прихвати иницијативу за покретање 

поступка за оцјењивање уставности и законитости оспорених чланова Одлуке о 

грађевинском земљишту, јер је од престанка важења тог акта до подношења иницијативе 

протекло више од једне године. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења. 

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, Зоран 

Липовац, проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић. 

 

 

Број: У-25/13                                                ПРЕДСЈЕДНИК  

24. април 2014. године                                                    УСТАВНОГ СУДА    

                           
                                                                                                                Џерард Селман        

 

 

 

 

 

 

 Уставни суд неће прихватити иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости када је поднесена по истеку године дана од 

дана престанка важења акта чија се уставност, односно законитост оспорава. 
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Рјешење 

Број: У-32/13 oд 24. априла 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 25/14 

 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске,  

члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачке г) и д) Закона о Уставном суду 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на 

сједници одржаној 24. априла 2014. године, донио је  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 69. став 3. 

Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/08, 3/09, 

58/09 и 95/11) и члана 185. Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник 

Републике Српске“ број 36/09).  

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

сагласности члана 185. Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник 

Републике Српске“ број 36/09), са чланом 69. став 3. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/08, 3/09 и 58/09) и Законом о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10).       

    

   

О б р а з л о ж е њ е 

 

Милан Вуксан из Бање Луке, заступан по пуномоћнику, адвокату Синиши 

Марићу из Бање Луке, дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 69. став 3. Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/08, 3/09 и 58/09) и 

члана 185. Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник Републике Српске“ 

број 36/09). Давалац иницијативе сматра да се прописивањем као оспореном одредбом 

Закона о стварним правима, којом је прописано да се међа на грађевинском земљишту 

уређује у складу с просторнопланском документацијом у судском ванпарничном 

поступку, ограничава, односно одузима право власништва без правичне накнаде, па је 

несагласна са чланом 56. Устава Републике Српске. С тим у вези, наводи да и члан 185. 

Закона о ванпарничном поступку, којим је прописано да суд неће уређивати међу на 

грађевинском земљишту на коме постоји право својине, осим у случају ако није 

извршена парцелација земљишта по одредбама Закона о просторном уређењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 84/02 – пречишћени текст, 14/03, 112/06 и 

53/07), није сагласан са наведеном уставном одредбом, пошто су, како се наводи, акти 

просторнопланске документације према члану 17. став 3. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10) подзаконског карактера и 

не прописују обим и садржину одређеног права власништва на грађевинском земљишту, 

већ се истим планира организација, коришћење и намјена третираног простора. 

Предлаже да Суд утврди да оспорене законске одредбе нису у сагласности са Уставом 

Републике Српске.   
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Разматрајући дату иницијативу Уставни суд је на сједници одржаној 10. јула 

2013. године рјешењем покренуо поступак за оцјењивање уставности члана 69. став 3. 

Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/08, 3/09 и 

58/09) и члана 185. Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник Републике 

Српске“ број 36/09).   

 

У одговору Народне скупштине Републике Српске на рјешење о покретању 

поступка оспорава се основаност дате иницијативе, те наводи да давалац иницијативе  

погрешно тумачи оспорену одредбу члана 69. став 3. Закона; да је исту одредбу 

потребно, ради правилног тумачења института „уређење међе“, посматрати заједно са 

преосталим одредбама овог члана, којим је предвиђено да међу уређује суд у 

ванпарничном поступку, на основу споразума сусједа према посљедњем мирном посједу 

или правичности, односно у складу са просторнопланском документацијом, те да је 

претпоставка да се право власништва сваког сусједа над односним земљиштем протеже 

до међе коју је суд уредио на лицу мјеста. Уз то, истиче се да је, у конкретном случају, 

питање постојања правичне накнаде сувишно, пошто незадовољна странка у парници 

може доказати право власништва, чиме је омогућена и измјена постојећег судског 

рјешења. Како је у питању уређење сусједских односа и утврђивања права власништва 

судским путем без права на накнаду, то сматрају да оспорено законско рјешење није у 

супротности са чланом 56. Устава Републике Српске. Такође, сматрају да давалац 

иницијативе погрешно тумачи оспорени члан 185. Закона о ванпарничном поступку, јер 

разлог неуставности једне одредбе закона налази у неуставности одредбе другог закона, 

као и да, према члану 115. Устава, није у надлежности Уставног суда да оцјењује 

међусобну усклађеност закона.  

 

 Оспореном одредбом члана 69. став 3. Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 124/08, 3/09, 58/09 и 95/11) прописано је да се међа на 

грађевинском земљишту уређује у складу са просторнопланском документацијом у 

судском ванпарничном поступку.   

 

 Оспореним чланом 185. Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник 

Републике Српске“ број 36/09) прописано је да суд неће уређивати међу на 

грађевинском земљишту на коме постоји право својине, осим у случају ако није 

извршена парцелација земљишта по одредбама Закона о просторном уређењу –

пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“ број 84/02, 14/03, 112/06 и 

53/07).   

 

У поступку оцјењивања оспорених законских одредби Суд је имао у виду да је 

Уставом Републике Српске утврђено: да Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, 

својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине (тачка 6. Амандмана 

XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава), да физичка и 

правна лица остварују својинска права на непокретности према њиховој природи и 

намјени, у складу са законом (члан 60. став 1), да се законом може ограничити или 

одузети право својине, уз правичну накнаду (члан 56), као и да се оснивање, надлежност, 

организација и поступак пред судовима утврђују законом (члан 122).    

 

Сагласно наведеном уставном овлашћењу, Законом о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/08, 3/09, 58/09 и 95/11) уређено је 

стицање, коришћење, располагање, заштита и престанак права својине, других стварних 

права и државине (члан 1. став 1). Према члану 6. став 1. и 2. овог закона предмет права 

својине је индивидуално одређена непокретна (непокретност) или покретна (покретност) 
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ствар, осим оних које нису за то подобне или је законом другачије одређено, те да су 

непокретности честице земљишне површине, заједно са свим оним што је са земљиштем 

трајно спојено на површини или испод ње, ако законом није другачије одређено. 

Надаље, одредбама члана 66. став 1. и 2. Закона прописано је ограничење права својине 

на непокретностима, односно сусједска права, тако да власник непокретности при 

извршавању својих овлашћења из права својине има обавезу поступити пажљиво према 

лицу које је власник неке друге непокретности, а које притом у његовом интересу трпи, 

пропушта или чини у погледу своје непокретности оно што је одређено законом, и да 

власник других непокретности своје право може остваривати у поступку пред судом, ако 

није предвиђен други пут заштите. Чланом 69. овог закона предвиђено је, поред осталих, 

сусједско право међе за коју, ако су међашки знакови између двије непокретности због 

било каквих околности толико оштећени да би се могло догодити да се међе неће моћи 

распознати или ако се међе више не распознају или су спорне, сваки од сусједа има 

право да захтијева да суд у ванпарничном поступку (поступку уређења међа) обнови или 

исправи међу (став 1) и да ће суд на лицу мјеста означити међу међашким знаковима и 

обновити или исправити међу према споразуму сусједа чија је међа у питању, уколико се 

исти не постигне према посљедњој мирној државини, а у случају да се не успије 

утврдити, по правичности (став 2), као и да се међа на грађевинском земљишту уређује у 

складу са просторнопланском документацијом у судском ванпарничном поступку (став 

3), да се сматра да од тренутка кад је суд међу означио међашким знаковима постоји 

својина до те међе, а ко тврди супротно, треба то да докаже (став 4), те да свако може, 

након што је суд у поступку уређења међа обновио или исправио међу, у парници 

доказивати својину и захтијевати да се у складу с тим означи међа (став 5), док сусјед 

који је учествовао у поступку уређења међа не може захтијевати заштиту након што 

прође рок од шест мјесеци од дана правоснажности одлуке донесене у поступку уређења 

међа (став 6).      

 

Полазећи од наведеног Суд је оцијенио да оспорена одредба члана 69. став 3. 

Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/08, 3/09, 

58/09 и 95/11) није несагласна са Уставом Републике Српске, будући да прописује 

ограничење права својине на непокретностима, односно сусједско право међа. Приликом 

ове оцјене Суд је имао у виду да сусједска права, у смислу одредби Закона о стварним 

правима, нису самостална права, већ да произлазе из права својине и не мијењају 

садржај права својине. На основу наведеног законодавац се, по оцјени Суда, 

прописивањем као у оспореној одредби Закона, да се међа на грађевинском земљишту 

уређује у складу са просторнопланском документацијом у судском ванпарничном 

поступку, кретао у границама уставних овлашћења утврђених у тачки 6. Амандмана 

XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава. Законским 

прописивањем ограничења права својине на непокретности, односно услова и начина 

уређења сусједског права међа, по оцјени Суда, не повређује се члан 56. Устава, којим је 

утврђено да се законом може ограничити или одузети право својине, уз правичну 

накнаду, већ се штити право својине на непокретности. Имајући у виду да институт 

уређења међе чини дио правног режима својине, Суд је оцијенио да се оспореним 

прописивањем ова субјективна права доводе у однос равнотеже и омогућава се њихова 

реализација. Стога је неоснована тврдња даваоца иницијативе да се оспореном одредбом 

Закона о стварним правима врши ограничавање, односно одузимање права власништва 

без правичне накнаде. Поред овога, одредбом члана 69. став 5. Закона о стварним 

правима прописано је да свако може, након што је суд у поступку уређења међа обновио 

или исправио међу, у парници доказивати својину и захтијевати да се у складу с тим 

означи међа. Суд је оцијенио да прописана могућност доказивања права својине у, 

законом уређеном, парничном поступку пред судом представља обезбјеђење уставне 

гаранције заштите права својине на непокретности.   
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Такође, Суд је оцијенио неоснованим наводе даваоца иницијативе да је 

оспореним чланом 185. Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник 

Републике Српске“ број 36/09) повријеђена одредба члана 56. Устава Републике Српске 

у погледу уређења међе на грађевинском земљишту на коме постоји право својине, осим 

у случају ако није извршена парцелација земљишта по одредбама Закона о просторном 

уређењу – пречишћен текст („Службени гласник Републике Српске“ број 84/02, 14/03, 

112/06 и 53/07). Приликом ове оцјене Суд је имао у виду да су, сагласно члану 122. 

Устава Републике Српске, Законом о ванпарничном поступку („Службени гласник 

Републике Српске“ број 36/09) утврђена правила ванпарничног поступка по којима 

судови или други органи поступају и одлучују о личним, породичним, имовинским и 

другим правима и правним интересима који се по закону рјешавају у ванпарничном 

поступку (члан 1. став 1). Стога је, по оцјени Суда, прописивање поступања суда у 

ванпарничном поступку уређења међа, а у оквиру тога и уређења међа на грађевинском 

земљишту на коме постоји право својине, ствар законодавне политике и цјелисходне 

процјене законодавца да, у оквиру уставног овлашћења, уређује поступак пред судом. 

На основу наведеног Суд је оцијенио да законодавац оспореним прописивањем није 

изашао из оквира својих уставних овлашћења. Питање цјелисходности и оправданости 

оспореног законског рјешења, у смислу одредбе члана 115. Устава, није предмет 

уставносудске контроле.  

 

Поред овога, према члану 115. Устава Републике Српске, Уставни суд није 

надлежан да оцјењује сагласност оспореног члана 185. Закона о ванпарничном поступку 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 36/09) са одредбом члана 69. став 3. Закона 

о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/08, 3/09, 58/09 и 

95/11), као ни са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ број 55/10).          

  

На основу изложеног одлучено је као у диспозитиву овог рјешења.  

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, Зоран 

Липовац, проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и aкадемик проф. др 

Снежана Савић.   

 

 

Број: У-32/13                                      ПРЕДСЈЕДНИК  

24. април 2014. године                                             УСТАВНОГ СУДА 

     

                                        Џерард Селман 

 

 

 

 

Законска одредба према којој се међа на грађевинском земљишту уређује у 

складу са просторнопланском документацијом у судском ванпарничном поступку 

није у несагласности са Уставом с обзиром да сусједска права нису самостална, већ 

произлазе из права својине и не мијењају његов садржај, као и због тога што је 

прописана могућност доказивања права својине у парничном поступку. 

Прописивање начина поступања суда у поступку уређења међа на 

грађевинском земљишту на коме постоји право својине ствар је законодавне 
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политике и цјелисходне процјене законодавца што није предмет уставносудске 

контроле. 

Уставни суд неће прихватити иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање међусобне усаглашености општих аката које су једнаке правне снаге. 

 

 

Одлука 

Број: У-38/13 oд 24. априла 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 35/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 37. став 1. тачка а), члана 40. став 5, члана 42. став 1, и члана 60. став 1. тачка а) 

Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

104/11 и 92/12), на сједници  одржаној 24. априла  2014. године, донио је   

 

 

О Д Л У К У 

 

 

Утврђује се да члан 35. став 1. Појединачног колективног уговора Јавног 

предузећа „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац број: 01-4374/08 није у сагласности 

са Уставом Републике Српске. 

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности и законитости преамбуле и члана 34. Појединачног колективног 

уговора Јавног предузећа „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац број: 01-4374/08. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Мира Ћајић из Сокоца дала је Уставном суду Републике Српске иницијативу за 

оцјену уставности и законитости преамбуле и члана 34. Појединачног колективног 

уговора Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске“, а.д. Соколац. У 

образложењу се наводи да  је прописивање из оспореног члана 34, којим се обавезују 

радници који нису чланови Синдиката шумарства на плаћање накнаде за повољности 

утврђене Појединачним колективним уговором, неуставно и незаконито, јер Устав као и 

Закон о раду јемче радницима једнакоправност по основу рада, без обзира на њихово 

чланство у синдикату. Члан 34. Појединачног колективног уговора, стога је, у 

супротности са чланом 54. Општег колективног уговора (Службени гласник Републике 

Српске“ број: 40/10), чланом 5. Закона о раду – пречишћени текст („Службени гласник 

Републике Српске“ број 55/07), који одговара члану 5. основног текста Закона 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 38/00, 40/00, 47/02, 38/03, 66/03, 20/07), те је 

у супротности и са члановима 10. и 39. став 5. Устава Републике Српске. Надаље, како 

се наводи, након ступања на снагу Општег колективног уговора („Службени гласник 

Републике Српске“ број 40/10) никада није закључен Посебни колективни уговор за 

запослене у области шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, те је, 

фактички, у примјени Појединачни колективни уговор донесен на основу подзаконсих 

аката који су престали да важе. Стога, давалац иницијативе сматра да преамбула 

оспореног акта није у сагласности са Уставом.  

 

У одговору који је Суду доставило Јавно предузеће „Шуме Републике Српске“ 

а.д. Соколац истиче се неоснованост иницијативе јер, како се наводи, оспорена одредба 
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не ограничава зајемчена права радника, а исти могу од послодавца тражити да им се 

предметна накнада не обуставља од плате. У одговору се указује на неоснованост 

тврдњи о несагласности оспорене одредбе са чланом 10. Устава, будући да се односи 

једнако на све адресате. Такође сматрају да се одредба члана 34. Појединачног 

колективног уговора не може довести у везу са гаранцијама из члана 39. Устава, нити са 

нормирањем из члана 54. Општег колективног уговора који регулише синдикалну 

чланарину, а не врсту накнаде из оспореног члана 34. Појединачног колективног 

уговора. Истиче се, исто тако, да нема мјеста оцјени уставности и законитости 

преамбуле оспореног акта јер иста не садржи норме које регулише друштвене односе, 

као и да је оспорени акт објављен истицањем на огласне табле свих организационих 

дијелова овог јавног предузећа. Давалац одговора констатује да је предметни колективни 

уговор ступио на снагу даном потписивања тј. 23. априла 2008. године, али да се, у 

интересу радника, ретроактивно примјењује од 1. априла 2008. године. С обзиром на 

изложено предлаже се одбијање иницијативе као неосноване. 

           

У одговору Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске 

истиче се да се предметни појединачни колективни уговор односи на све раднике у 

Јавном предузећу „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, те тако и радник који није 

члан синдиката остварује погодности које из њега произлазе. Сматрају да чињеница што 

је након потписивања оспореног појединачног колективног уговора потписан нови 

Општи колективни уговор не утиче на важење појединачног колективног уговора, а да 

обавеза усклађивања нижег са вишим правним актом постоји само кад виши правни акт 

предвиђа већи обим права радника.  

 

Како се у преамбули Појединачног колективног уговора Јавног предузећа „Шуме 

Републике Српске“ а.д. Соколац број: 01-4374/08, од 23. априла 2008. године, констатује, 

исти је је закључен на основу члана 160. Закона о раду – пречишћени текст („Службени 

гласник Републике Српске“ број 55/07), одредаба Општег колективног уговора 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 40/10) и члана 3. Посебног колективног 

уговора за запослене у области шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 108/06). 

Оспореним чланом 34. Појединачног колективног уговора прописано је да се 

овим колективним уговором утврђују обавезе радника који нису чланови Синдиката 

шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске да за вријеме важења овог 

колективног уговора плаћају накнаду за повољности уговорене овим колективним 

уговором (став 1), као и да накнада за коришћење уговорених повољности износи 0,70% 

на нето плату радника коју послодавац уплаћује на жиро рачун Синдиката шумарства, 

прераде дрвета и папира Републике Српске (став 2). 

 

Разматрајући предметну иницијативу Суд је, у складу са чланом 42. став 1. 

Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

104/11 и 92/12), проширио оцјену уставности и законитости и на члан 35. став 1. 

Појединачног колективног уговора којим је прописано да се овај колективни уговор 

сматра закљученим када га у истовјетном тексту потпишу уговорне стране, а да ће се 

примјењивати од 1. априла 2008. године. Предметни колективни уговор закључен је 23. 

априла 2008. године. 

 

Суд је, такође, узео у обзир да је оспорени акт, Анексом број: 01-8260/12 који је 

закључен 30. августа 2012. између Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике 

Српске“, а.д. Соколац и Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике 

Српске, претрпио измјене и допуне које, међутим, нису од суштинског значаја за 

одлучивање у овом предмету. 
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Чланом 109. став 1. Устава је утврђено да закони, други прописи и општи акти 

ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања, осим ако из нарочито 

оправданих разлога није предвиђено да раније ступе на снагу. Надаље, чланом 110. 

ставови 1. и 2. Устава утврђено је да закони, други прописи и општи акти не могу имати 

повратно дејство, те да се само законом може одредити да поједине његове одредбе, ако 

то захтијева општи интерес утврђен у поступку доношења закона, имају повратно 

дејство. Из ове уставне одредбе јасно произлази да, у изузетним случајевима, проједине 

одредбе закона могу имати повратно дејство и то само под условом ако то захтијева 

општи интерес. Дакле, Устав не предвиђа могућност ретроактивног дејства општих 

аката. У конкретном случају, с обзиром на то да је Појединачни колективни уговор 

Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске“, а.д. Соколац број: 01-4374/08, 

од 23. априла 2008. године, општи правни акт и да се одредбом члана 35. став 1. одређује 

његово повратно дејство, јер одређује да се примјењује прије него што је закључен, 

односно прије његовог објављивања и ступања на снагу, Суд је оцијенио да исти није у 

сагласности са чланом 109. став 1. и чланом 110. ставови 1. и 2. Устава, те је одлучио као 

у ставу 1. изреке ове одлуке. 

 

Имајући у виду да Појединачни колективни уговор Јавног предузећа шумарства 

„Шуме Републике Српске“, а.д. Соколац број: 01-4374/08, није ступио на снагу у складу 

са члановима 109. и 110. Устава, по оцјени Суда, он није важећи општи правни акт у 

правном поретку Републике Српске. С обзиром на чињеницу да се ради о неуставном 

правном акту са формалног аспекта, Суд се није упуштао у оцјену његове уставности са 

материјалноправног аспекта, тј. оцјену уставности преамбуле и члана 34. овог 

појединачног колективног уговора и одлучио је као у ставу 2. изреке ове одлуке.  

 

 Цијенећи да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено те да 

прикупљене информације пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 

40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 104/11 и 92/12), у овом предмету донио одлуку без доношења рјешења о 

покретању поступка. 

 

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке. 

           

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, Зоран 

Липовац, проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић.   

 

 

Број: У-38/13                       ПРЕДСЈЕДНИК  

24. април 2014. године                                          УСТАВНОГ СУДА 

 

                                               Џерард Селман 

 

 

Имајући у виду да је Уставом одређено да општи правни акти ступају на 

снагу најраније осмог дана од дана објављивања, неуставна је одредба колективног 

уговора према којој се тај акт примјењује прије него што је закључен, односно прије 

његовог објављивања и ступања на снагу, због чега он у цјелости није важећи општи 

акт у правном поретку. 
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Одлука 

Број: У-39/13 oд 14. маја 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 42/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 37. став 1. тачка а) и члана 60. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници 

одржаној 14. маја 2014. године,  д о н и о  ј е   

 

О Д Л У К У 

      

Утврђује се да члан 48. Правилника о дисциплинској и материјалној 

одговорности радника Технолошке школе Бања Лука, број: 1724 од 1. новембра 2010. 

године, није у сагласности са Уставом Републике Српске. 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности  и законитости 

члана 28. Правилника из става 1. ове одлуке. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Омбудсман за дјецу Републике Српске дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 28. 

Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности радника Технолошке школе 

Бања Лука, број: 1724 од 1. новембра 2010. године, који је донио Школски одбор ове 

школе. У иницијативи се наводи да оспорена одредба члана 28. Правилника није у 

сагласности са чланом 87. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 74/08, 106/09 и 104/11), којим је прописано да директор 

школе, уколико се утврди да је наставник, односно сарадник извршио тежу повреду 

радне дужности, отказује уговор о раду наставника. По мишљењу даваоца иницијативе, 

будући да су Законом о средњем образовању и васпитању таксативно наведене теже 

повреде радних дужности (члан 87. став 1), одређен орган који изриче мјеру уколико се 

утврди да је учињена нека од законом утврђених тежих повреда радне дужности (чл. 86. 

став 3), као и  санкција за утврђену тежу повреду радне дужности (члан 87. став 3), 

школа нема овлашћења да ова питања регулише супротно наведеним одредбама Закона. 

Имајући у виду да школа, како се наводи у иницијативи,  приликом доношења оспореног 

правилника  није ни имала за правни основ Закон о средњем  образовању и васпитању, а 

нити је исти ускладила са одредбама овог закона, те да је оспореном одредбом утврдила 

изрицање дисципинске мјере супротно члану 87. став 3. Закона, давалац иницијативе 

предлаже да Суд утврди да оспорена одредба Правилника није у сагласности са чланом 

87. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању, а самим тим ни са чланом  108. 

став 2. Устава. 

 

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности радника Технолошке 

школе Бања Лука, број: 1724 од 1. новембра 2010. године, донио је Школски одбор 

Технолошке школе Бања Лука на основу чланова 97, 98. и 99. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“ број 55/07 – пречишћени текст), члана 38. став 2. Посебног 

колективног уговора за запослене у области образовања и културе Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 17/08 и 26/09) и члана 19. Статута ове 

школе. 

 

Оспореним одредбама члана 28. став 1. Правилника о дисциплинској и 

материјалној одговорности радника Технолошке школе Бања Лука, број: 1724 од 1. 



158 

 

новембра 2010. године прописано је да дисциплинска комисија по спроведеном 

поступку и утврђеном чињеничном стању обуставља поступак, ако је наступила застара 

за покретање и вођење поступка, ослобађа радника одговорности или изриче мјеру: (а) 

новчане казне у висини 20% од нето плате радника остварене у мјесецу у којем је 

повреда учињена, у трајању од три мјесеца и (б) престанак радног односа. Према ставу 2. 

овог члана директор може замијенити мјеру престанка радног односа због теже повреде 

радне обавезе новчаном казном у висини 20% од плате радника у трајању од три мјесеца, 

под условом да нису наступиле знатно теже посљедице за школу, да је степен 

одговорности радника „несавјесни“ (правилно би било: несвјесни) нехат и ако су 

утврђене олакшавајуће околности за радника, о чему доноси посебно рјешење на захтјев 

радника и дисциплинске комисије, док је ставом 3. овог члана прописано да ће Школски 

одбор, уколико је директор дао отказ раднику, који је судском пресудом ослобођен 

одговорности, покренути поступак утврђивања одговорности директора. 

 

Разматрајући дату иницијативу, Суд је рјешењем број: У-39/13 од 30. октобра  

2013. године, покренуо поступак за оцјену уставности и законитости оспореног члана 

28. став 1. Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности радника 

Технолошке школе Бања Лука, број: 1724 од 1. новембра 2010. године. Тим рјешењем, 

Суд је на основу члана 4. став 3. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), покренуо поступак за оцјену уставности 

и законитости и члана 48. Правилника, којим је прописано да овај правилник ступа на 

снагу даном доношења. Приликом покретања поступка Суд је, прије свега, имао у виду 

да је Уставом Републике Српске утврђено да Република уређује и обезбјеђује, поред 

осталог, радне односе и образовање (тачка 12. Амандмана XXXII на Устав Републике 

Српске, којим је мијењан члан 68. Устава), да прописи и други општи акти морају бити у 

сагласности са законом (члан 108. став 2), као и да закони, други прописи и општи акти 

ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања, осим ако из нарочито 

оправданих разлога није предвиђено да раније ступе на снагу (члан 109. став 1). Том 

приликом Суд је,  такође, имао у виду и да је чланом 86. Закона о средњем образовању и 

васпитању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/08, 106/09 и 104/11) 

прописано да директор школе покреће дисциплински поступак против наставника, 

стручног сарадника и осталих радника који учине повреду радне дужности (став 1), да 

дисциплински поступак спроводи дисциплинска комисија у складу са општим актом 

школе, којим се утврђују и лакше и теже повреде радних дужности (став 2), те да 

директор доноси коначну одлуку и изриче дисциплинску мјеру (став 3).  Поред тога, Суд 

је имао у виду члан 87. став 1. овог закона, којим су таксативно  наведене теже повреде 

радних дужности, као и став 3. овог члана према којем директор школе, уколико се 

утврди да је наставник, односно сарадник извршио тежу повреду радне дужности, 

отказује уговор о раду наставника. 

 

 У одговору на рјешење о покретању поступка, Јавна установа Технолошка школа 

Бања Лука цитирала је одредбе чланова 42, 43. и 44. Посебног колективног уговора за 

запослене у области образовања и културе Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 17/08, 26/09, 26/10 и 76/11), наводећи да је школа била обавезна 

да Правилник чије су одредбе оспорене усклади са поменутим колективним уговором. 

Доносилац акта се није изјаснио о разлозима који су утицали на то да се чланом 48. 

Правилника пропише ступање на снагу овог акта даном доношења. 

 

Одлучујући о уставности и законитости оспорених одредби наведеног 

правилника, Суд је, прије свега, оцјењивао уставност одредбе члана 48. Правилника. 

Наиме, Суд је имао у виду одредбу члана 109. став 1. Устава Републике Српске, којом је 

утврђено је да закони, други прописи и општи акти ступају на снагу најраније осмог 
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дана од дана објављивања, осим ако из нарочито оправданих разлога није предвиђено да 

раније ступе на снагу. Имајући у виду наведену уставну одредбу, Суд је утврдио да 

одредба члана 48. Правилника није сагласна уставном принципу из члана 109. став 1. 

Устава, зато што доносилац акта није доставио Суду доказе  о постојању нарочито 

оправданих разлога за његово ступање на снагу даном доношења. 

 

Имајући у виду да овај правилник није ступио на снагу у складу са чланом 109. 

став 1. Устава, Суд је оцијенио да није важећи општи правни акт у правном поретку 

Републике Српске. С обзиром на то да се ради о неуставном правном акту са формалног 

аспекта, Суд се није упуштао у оцјену његове уставности и законитости са 

материјалноправног аспекта, те стога није прихватио иницијативу за оцјењивање 

уставности и законитости члана 28. Правилника.  

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке. 

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, Зоран 

Липовац, проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић.  

 

 

Број: У-39/13                                     ПРЕДСЈЕДНИК                                   

14. мај 2014. године                                                                  УСТАВНОГ СУДА 

     

                                                           Џерард Селман 

 

 

 

 

 

Имајући у виду да је Уставом одређено да општи правни акти ступају на 

снагу најраније осмог дана од дана објављивања, неуставна је одредба према којој тај 

акт ступа на снагу даном доношења без постојања за то нарочито оправданих 

разлога, због чега он у цјелости није важећи општи акт у правном поретку. 
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Рјешење 

Број: У-44/13 oд 14. маја 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 42/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 37. став 1. тачке а) и д) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду 

Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на 

сједници одржаној 14. маја 2014. године, д о н и о  је 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

     

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјену уставности 

члана 4. Одлуке о усвајању Пречишћеног текста Правилника о систематизацији 

послова и радних задатака, број Б 582/12 од 9. октобра 2012. године и члана 21. 

Пречишћеног текста Правилника о систематизацији послова и радних задатака 

број Б 582 а/12 од 9. октобра 2012. године, које је донио директор Арцелор Миттал 

Приједор, д.о.о. Приједор. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Раденко Микановић из Брезичана, Приједор, дао је Уставном суду Републике 

Српске иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности члана 4. Одлуке о 

усвајању Пречишћеног текста Правилника о систематизацији послова и радних задатака 

број Б 582/12 од 9. октобра 2012. године и члана 21. Пречишћеног текста Правилника о 

систематизацији послова и радних задатака број Б 582а/12 од 9. октобра 2012. године, 

које је донио директор АрцелорМиттал Приједор, д.о.о. Приједор. У иницијативи се 

наводи да члан 4. оспорене одлуке, којим је прописано да овај акт ступа на снагу даном 

доношења, те је одређено ступање на снагу Правилника о систематизацији послова и 

радних задатака и Одлуке о исправци грешака у овом правилнику, није у сагласности са 

чл. 109. и 110. Устава Републике Српске, којим је утврђено да закони, други прописи и 

општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања, те да закони, 

други прописи и општи акти не могу имати повратно дејство. У погледу оспореног члана 

21. Пречишћеног текста Правилника о систематизацији послова и радних задатака, 

којим је прописано да ступањем на снагу овог правилника престају да важе претходни 

правилик који је уређивао ова питања, као и његове измјене и допуне, давалац 

иницијативе сматра да је и ова одредба супротна наведеним уставним гаранцијама. 

Сходно наведеном, предлаже да Суд утврди да оспорене одредбе предметних аката нису 

у сагласности са Уставом Републке Српске.  

 

У одговору на иницјативу који је доставио доносилац оспорених аката путем 

овлашћеног пуномоћника, Момира Мирјанића, адвоката из Градишке, износи се став да 

су наводи иницијативе неосновани, јер предметна одлука и правилник не садрже 

мањкавости на које указује давалац иницијативе. Истиче се да оспорена одлука није 

општи акт којим се прописују права и обавезе, већ акт техничког и деклараторног 

значаја, којим је директор обзнанио да је утврдио пречишћени текст Правилника, због 

чега може производити дејство одмах по доношењу. У погледу члана 21. оспореног 

правилника, у одговору се наводи да Пречишћени текст Правилника није нови 

правилник, већ Правилник од 30. јуна 2012. године, са унијетим измјенама и допунама, 

тако да тај правилник не престаје да важи утврђивањем овог пречишћеног текста и  

сходно томе не може ни бити наведен у оспореном члану 21. овог акта, како то 
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погрешно тумачи давалац иницијативе. Поред тога, у одговору се указује на то да је 

донесен нови Правилник о систематизацији радних мјеста број 716-б/12 од 14. децембра 

2012. године, који је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања, тако да је, 

имајући у виду ову чињеницу, беспредметна иницијатива за оцјену оспорене одлуке и 

правилника. 

 

Одлука о усвајању Пречишћеног текста Правилника о систематизацији послова и 

радних задатака, број Б 582/12 од 9. октобра 2012. године, донесена је на основу члана 

37. Статута АрцелорМиттал Приједор, д.о.о. Приједор, у складу са Одлуком о усвајању 

Правилника о систематизацији послова и радних задатака број Б-380/12 од 30. јуна 2012. 

године и Одлуком о исправци грешака у Правилнику о систематизацији послова и 

радних задатака, број Б-396/12 од 10. јула 2012. године. Оспореним чланом 4. ове одлуке 

прописано је да овај акт ступа на снагу даном доношења, да је Правилник о 

систематизацији послова и радних задатака ступио на снагу 8. јула 2012. године, те да је 

Одлука о исправци грешака у Правилнику о систематизацији послова и радних задатака 

ступила на снагу 18. јула 2012. године.  

 

Пречишћени текст Правилника о систематизацији послова и радних задатака, 

број Б 582 а/12 од 9. октобра 2012. године, утврдио је директор АрцелорМиттал 

Приједор, д.о.о. Приједор, на основу члана 37. Статута овог предузећа. Оспореним 

чланом 21. овог акта прописано је да ступањем на снагу овог правилника престаје да 

важи Правилник о организацији и систематизацији послова код послодавца донесен под 

бројем Б-209/08, као и његове измјене и допуне усвојене одлукама број: Б-258/09, Б-

297/09, Б-119/10, Б-127а/10, Б-282/10, Б-607/10, Б-101а/11, Б-102а/11, Б-447а/11, Б-

529/11, Б-549/11, Б-677а/11 и Б-312/12. 

 

У погледу оспорене Одлуке о усвајању Пречишћеног текста Правилника о 

систематизацији послова и радних задатака Суд је, прије свега, размотрио правну 

природу овог акта, јер од те чињенице зависи заснивање надлежности Уставног суда за 

оцјену њене уставности.   

 

Према одредби члана 115. став 1. тачке 1. и 2. Устава Републике Српске, Уставни 

суд одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом и 

сагласности прописа и општих аката са законом. 

 

Анализирајући оспорену одлуку Суд је утврдио да овај акт, по својој правној 

природи и садржини, нема карактер општег правног акта за који је, сагласно цитираној 

уставној одредби, предвиђена уставносудска контрола. Наиме, ова одлука не садржи 

опште, обавезујуће правне норме којима се на општи начин уређују правни односи, већ 

се ради о акту техничког карактера којим се усваја утврђени пречишћени текст 

Правилника предметног предузећа, те се констатује да се овај правилник састоји од 

текстуалног дијела, организационе и руководне шеме, те табеларног дијела.  

 

Имајући у виду наведено, Суд је утврдио да није надлежан да оцјењује сагласност 

предметне одлуке са Уставом, слиједом чега је, на основу члана 37. став 1. тачка а) 

Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 

104/11 и 92/12), одлучио да не прихвати иницијативу за покретање поступка за оцјену 

њене уставности.  

 

Поред тога, Суд је утврдио да је прије подношења иницијативе, односно 14. 

децембра 2012. године, директор АрцелорМиттал Приједор, д.о.о. Приједор донио нови 

Правилник о систематизацији радних мјеста број 716-б/12. Ступањем на снагу овог 
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правилника престао је да важи Правилник о систематизацији послова и радних задатака 

број Б-380а/12 од 30. јуна 2012. године, као и његове измјене и допуне, па тиме више 

није на снази ни оспорени Пречишћени текст овог правилника. Имајући у виду 

наведено, односно да је прије подношења иницијативе престао да важи оспорени општи 

акт, Суд је, примјеном члана 37. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске, 

одлучио да не прихвати иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности члана 

21. овог акта, јер у конкретном случају не постоје процесне претпоставке за вођење 

поступка и одлучивање по закону.  

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, Зоран 

Липовац, проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић.  

 

 

 

Број: У-44/13                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

14. мај 2014. године                                                                           УСТАВНОГ СУДА            

          

                                                                                                                 Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

С обзиром да оспорени акт није општи правни акт већ се ради о акту 

техничког карактера којим се усваја утврђени пречишћени текст, Уставни суд није 

прихватио иницијативу за оцјену његове уставности и законитости. 

 Уставни суд неће прихватити иницијативу за оцјену уставности и 

законитости општег акта у случају када је тај акт прије подношења иницијативе 

престао да важи. 
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Одлука 

Број: У-45/13 oд 14. маја 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 42/14 

 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске и 

члана 60. став 1. тач. а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске” бр 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 14. маја 2014. 

године, д о н и о  је  

 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да члан 23. став 1. Одлуке о радном времену угоститељских, 

занатско-предузетничких и трговинских објеката на подручју општине Шипово 

(“Службени гласник Општине Шипово” бр. 8/12, 4/13 и 8/13) у дијелу који гласи “и 

републичких“ није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о 

празницима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 43/07). 

Утврђује се да члан 35. став 1. Одлуке из става 1. изреке ове одлуке није у 

сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о трговини (“Службени гласник 

Републике Српске” бр. 6/07, 52/11 и 67/13) и Законом о занатско-предузетничкој 

дјелатности (“Службени гласник Републике Српске” бр. 117/11, 121/12 и 67/13) и  

Утврђује се да члан 40. став 2. Одлуке из става 1. изреке ове одлуке у дијелу 

који гласи „и комунална полиција“ није у сагласности са Уставом Републике Српске 

и Законом о трговини (“Службени гласник Републике Српске” бр. 6/07, 52/11 и 67/13).   

 

    

О б р а з л о ж е њ е 

 

Биљана Шегрт из Шипова дала је Уставном суду Републике Српске иницијативу 

за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 23. став 1, члана 

35. и члана 40. став 2. Одлуке о радном времену угоститељских, занатско-

предузетничких и трговинских објеката на подручју општине Шипово (“Службени 

гласник Општине Шипово” бр. 8/12, 4/13 и 8/13), коју је донијела Скупштина Општине 

Шипово, на сједници одржаној 14. децембра 2012. године. У иницијативи је наведено да 

је оспорена одлука супротна одредбама Закона о трговини, Закона о комуналној 

полицији, Закона о угоститељству, Закона о празницима Републике Српске, па самим 

тим и Уставу Републике Српске. Наиме, давалац иницијативе је, поред уопштеног 

оспоравања Одлуке у цјелини, конкретно оспорио: члан 23. став 1, јер сматра да је 

супротан члану члану 5. став 1. Закона о празницима Републике Српске; члан 35, који 

сматра супротним члану 15. Закона о трговини и члану 13. Закона о занатско-

предузетничкој дјелатности и члан 40. став 2, који сматра супротним члану 15. став 3. и 

члану 66. Закона о трговини, члану 9. Закона о комуналној полицији, те члану 34. Закона 

о угоститељству. 

 

Разматрајући дату иницијативу Суд је рјешењем од 30. октобра 2013. године, 

покренуо поступак за оцјењивање уставности и законитости члана 23. став 1, члана 35. и 

члана 40. став 2. Одлуке о радном времену угоститељских, занатско-предузетничких и 

трговинских објеката на подручју општине Шипово (“Службени гласник Општине 

Шипово” бр. 8/12, 4/13 и 8/13).  
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У одговору на рјешење о покретању поступка, Скупштина Општине Шипово, 

између осталог, наводи да је иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности и законитости оспорених чланова Одлуке о радном времену угоститељских, 

занатско-предузетничких и трговинских објеката на подручју општине Шипово, у 

цијелости неоснована, односно: да је основ за рјешења из оспореног члана 23. став 1. 

Одлуке садржан у члану 2. став 2. и члану 7. тачка а), б), в), Уредбе о критеријима за 

одређивање радног времена у угоститељским објектима (“Службени гласник Републике 

Српске” број 44/11) и члану 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске; да је 

оспорени члан 35. Одлуке донесен у складу са чланом 13. Закона о занатско-

предузетничкој дјелатности и чланом 15. Закона о трговини, те да је оспорени члан 40. 

став 2. Одлуке у сагласности са чланом 34. став 4. Закона о угоститељству и чланом 9. 

став 1. тачка г) Закона о комуналној полицији. Предлаже да се иницијатива одбије као 

неоснована или одбаци као недопуштена, с обзиром на то да се, како је наведено, 

давалац иницијативе није позвао на законску одредбу која јој даје овлашћење за за 

покретање поступка оцјењивања уставности и законитости. 

 

Одлуку о радном времену угоститељских, занатско-предузетничких и 

трговинских објеката на подручју општине Шипово Скупштина Општине Шипово је 

донијела на сједници одржаној 14. децембра 2012. године, на основу члана 30. Закона о 

угоститељству (“Службени гласник Републике Српске” број 15/10), члана 15. став 1. 

Закона о трговини (“Службени гласник Републике Српске” бр. 6/07 и 52/11), члана 13. 

Закона о занатско-предузетничкој дјелатности (“Службени гласник Републике Српске” 

број 117/11), члана 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске” бр. 101/04, 42/05. и 118/105), члана 2. став 2. Уредбе о критеријумима за 

одређивање радног времена у угоститељским објектима (“Службени гласник Републике 

Српске” број 44/11) и члана 30. Статута Општине Шипово (“Службени гласник Општине 

Шипово” бр. 3/05, 4/05, 1/06, 8/06, 3/08, 4/08 и 2/11). 

 

Оспореним одредбама Одлуке прописано је: да угоститељски објекти не морају 

радити на дане вјерских и републичких празника (члан 23. став 1); да трговински објекти 

у склопу аутобуске станице и на бензинским пумпним станицама могу слободно 

одредити радно вријеме унутар периода од 24 часа сваког дана (члан 35. став 1) и да 

надзор над примјеном ове Одлуке у погледу придржавања радног времена занатско-

предузетничких и трговинских објеката врши тржишна инспекција и комунална 

полиција у складу са посебним овлашћењима из закона који регулише област рада 

инспекција, занатско-предузетничке и трговинске дјелатности (члан 40. став 2). 

 

Уставом Републике Српске утврђено је да се општина преко својих органа у 

складу са законом стара о задовољавању потреба грађана у култури, образовању, 

здравственој и социјалној заштити, физичкој култури, информисању, занатству, туризму 

и угоститељству, заштити животне средине и другим областима и да извршава законе, 

друге прописе и опште акте Републике чије извршавање је повјерено општини, 

обезбјеђује извршавање прописа и општих аката општине (члан 102. став 1. тач. 5 и 6) и 

да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом (члан 108. став 2). 

 

Чланом 21. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 

Републике Српске” бр.101/04, 42/05, 118/05. и 98/13) прописано је да општина у области 

туризма, угоститељства, занатства и трговине има надлежност да обезбјеђује услове за 

развој и унапређење угоститељства, занатства и трговине и прописује радно вријеме и 

друге услове њиховог рада и пословања којима се остварују захтјеви грађана у оквиру 

тих дјелатности. Чланом 30. став 1. алинеје 2. и 8. овог закона прописано да је 

скупштина општине орган одлучивања и креирања политике општине и да су њене 



165 

 

најважније надлежности да доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично 

тумачење и доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе, 

образовања, спорта, здравства, социјалне заштите, информација, занатства, туризма, 

угоститељства и заштите околине.      

 

Чланом 5. став 1. Закона о празницима Републике Српске (“Службени гласник 

Републике Српске” број 43/07) прописано је да у дане празника Републике не раде 

републички органи и организације, органи јединице локалне самоуправе, предузећа, 

установе и друге организације и лица која професионално обављају услужне и 

производне дјелатности, а ставом 3. овог члана прописано је да ће начелник општине, 

односно градоначелник одредити која су предузећа, установе и друге организације са 

подручја јединице локалне самоуправе, ради задовољења неопходних потреба грађана, 

дужни да раде у дане празника Републике и у ком обиму.    

 

Чланом 15. Закона о трговини (“Службени гласник Републике Српске” бр. 6/07, 

52/11 и 67/13) прописано је: да радно вријеме и распоред дневног и седмичног радног 

времена продајних објеката, радно вријеме у дане државних празника и нерадних дана у 

којима је трговац дужан пословати, те радно вријеме за тржнице, сајмове, изложбе и 

друге повремене начине обављања трговине утврђује орган јединице локалне 

самоуправе (став 1); да је трговац дужан да утврди радно вријеме продајног објекта (став 

2) и да је трговац дужан на видном мјесту истаћи своје радно вријеме, те распоред 

дневног и седмичног радног времена, радно вријеме у дане државних празника и 

нерадних дана, радно вријеме повременог начина обављања трговине, те придржавати се 

тог радног времена (став 3). Чланом 66. овог закона у ставовима 1. и 2. прописано је да 

надзор над примјеном овог закона и прописа донесених на основу овог закона врши 

Министарство и да инспекцијски надзор над примјеном одредаба овог закона или 

прописа донесених за његово спровођење врши Републичка управа за инспекцијске 

послове Републике Српске путем републичких тржишних инспектора и тржишних 

инспектора у јединицама локалне самоуправе у складу са законом. 

      Законом о занатско-предузетничкој дјелатности (“Службени гласник Републике 

Српске” бр. 117/11, 121/12 и 67/13 ), у члану 13, прописано је да надлежни орган 

јединице локалне самоуправе својим актом одређује распоред почетка и завршетка 

радног времена за поједине дјелатности. 

 

Законом о комуналној полицији (“Службени гласник Републике Српске” број 

28/13) прописана је надлежност полиције у вршењу комунално-инспекцијског надзора 

над примјеном прописа којима се уређује, између осталог, вршење угоститељске 

дјелатности у складу са законом и одлуком јединице локалне самоуправе (члан 9. став 1. 

тачка г). 

  

Законом о угоститељству (“Службени гласник Републике Српске” бр. 15/10 и 

57/12) у члану 30. став 1. прописано је да Влада уредбом утврђује критеријуме за 

одређивање радног времена угоститељских објеката, а чланом 34. став 4. овог закона 

прописано је да надзор над примјеном овог закона у дијелу којим се уређује радно 

вријеме угоститељских објеката врши комунална полиција, у складу са посебним 

прописима.  

На основу наведених уставних и законских одредаба скупштина општине је 

овлашћена да својим прописима уређује, поред осталог, и радно вријеме угоститељских, 

занатско-предузетничких и трговинских објеката на њеном подручју. Имајући у виду да 

је оспореним чланом 23. став 1. Одлуке прописано да угоститељски објекти не морају, 

дакле могу радити и на дане републичких празника, Суд је оцијенио да овакво 

нормирање није у сагласности са одредбама члана 5. став 1. и 3. Закона о празницима. 
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Како је поменутим законским одредбама изричито забрањен рад у дане празника 

Републике, поред осталим, и другим организацијама и лицима која професионално 

обављају услужне и производне дјелатности, те предвиђена обавеза начелника 

општине/градоначелника да, ради задовољења неопходних потреба грађана, одреди која 

су предузећа, установе и друге организације са подручја јединице локалне самоуправе 

дужни да раде у дане празника Републике, то је по оцјени Суда оваквим прописивањем, 

доносилац акта изашао из оквира својих овлашћења утврђених овим законом. 

 

Суд је такође оцијенио да оспорени члан 35. став 1. Одлуке, којим је прописано 

да трговински објекти у склопу аутобуске станице и на бензинским пумпним станицама 

могу слободно одредити радно вријеме унутар периода од 24 часа сваког дана, није у 

сагласности са чланом 15. Закона о трговини и чланом 13. Закона о занатско-

предузетничкој дјелатности. Наиме, с обзиром на то да је цитираним законским 

одредбама прописана обавеза надлежног органа јединице локалне самоуправе да 

пропише радно вријеме продајних објеката, односно предузетника и правних лица, као и 

рад у дане државних празника, по оцјени Суда, доносилац акта је прописивањем као 

оспореном одредбом Одлуке, такође, прекорачио своја законска овлашћења. 

 

У погледу оспоравања уставности и законитости члана 40. став 2. Одлуке Суд је 

оцијенио да прописивање да надзор над примјеном ове одлуке у погледу придржавања 

радног времена занатско-предузетничких и трговинских објеката врши и комунална 

полиција није у сагласности са одредбом члана 66. ст. 1. и 2. Закона о трговини, с 

обзиром на то да је овај надзор повјерен искључиво тржишној инспекцији у јединицама 

локалне самоуправе. Приликом ове оцјене Суд је имао у виду да према члану 34. став 4. 

Закона о угоститељству надзор над примјеном овог закона, којим се уређује радно 

вријеме угоститељских објеката, врши комунална полиција.  

 

С обзиром на то да оспорене одредбе Одлуке нису у сагласности са законом, Суд 

је оцијенио да их то чини несагласним и са чланом 108. Устава Републике Српске.  

   

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке. 

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, Зоран 

Липовац, проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић. 

   

Број: У-45/13                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

14. мај 2014. године                                                               УСТАВНОГ СУДА  

 

                                                                                                               Џерард Селман        

 

 

 

 

Постоји повреда уставног начела законитости општих аката у случају када 

доносилац општег акта у локалној самоуправи нормира рад и надзор над радом 

угоститељских, занатско-предузетничких и трговинских објеката на свом подручју, 

на начин који нема своје утемељење у закону. 
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Рјешење 

Број: У-9/13 од 28. маја 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 50/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(«Службени гласник Републике Српске» број 104/11), на сједници одржаној 28. маја 

2014. године,  д о н и о   ј е 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности члана 7. Закона о преузимању акционарских друштава („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 65/08, 92/09 и 59/13). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Петар Душанић из Прњавора дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности одредбе члана 7. Закона о 

преузимању акционарских друштава („Службени гласник Републике Српске“ број 65/08 

(у даљем тексту: Закон), оспоравајући је са становишта њене сагласности са одредбама 

Устава Републике Српске и то члана 52. став 1, члана 56, члана 57, који је замијењен 

Амандманом XLVII, и члана 108. став 1. уз указивање да се,  на начин како је то 

прописано оспореном одредбом, понудиоцу и лицима која са њим заједнички дјелују, у 

периоду док траје поступак преузимања, ограничава остваривање права гласа у 

скупштини акционара, и то независно од тога када су стекли акције, док се, с друге 

стране, мањинским акционарима омогућава да имају више права него што им припада 

по основу њиховог власништва на акцијама. Давалац иницијативе цитира наведене 

одредбе Устава, али не наводи уставноправне разлоге због којих сматра да су оспореном 

одредбом Закона повријеђени слобода предузетништва и права страних улагача осим 

што указује да би права домаћих улагача морала, имајући у виду одредбу члана 54. 

Устава, бити иста као и права страног улагача. Из наведених разлога предлаже да Суд 

утврди да оспорена законска одредба није у сагласности са Уставом Републике Српске.  

 

Народна скупштина Републике Српске је доставила Суду одговор у коме је 

оспорила наводе даваоца иницијативе као неосноване, истичући да су Законом чија 

одредба је оспорена заштићени не само мањински акционари него  и понудилац, будући 

да је чланом 26. Закона прописано да се на скупштини акционара, док траје поступак 

преузимања,  не могу доносити одлуке које би битно утицале на положај понудиоца и 

лица која са њим заједнички дјелују. На наведени  начин су, како се наводи у одговору, 

свим акционарима ограничена права, дакле не само понудиоцу, због чега се не може 

говорити о његовом неравноправном положају. На крају, доносилац акта наводи  да је 

опште начело и циљ регулисања ове области онемогућавање злоупотребе положаја 

већинског акционара над мањинским акционарима, с обзиром na to да је примарни начин 

на који се злоупотреба остварује управо посредством остваривања права гласа на 

скупштини акционара.  

 

Одредбом члана 7. Закона прописано је да док понудилац не спроведе поступак 

преузимања у складу са одредбама овог закона, његове акције и акције лица које с њим 

заједнички дјелује не дају право гласа.  
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Чланом 1. Закона о измјенама и допунама Закона о преузимању акционарских 

друштава („Службени гласник Републике Српске“ број 92/09) у члану 7. основног закона 

ријеч: „које“ замјењује се рјечју: „која“ 

 

Одредбама Устава Републике Српске, у односу на које давалац иницијативе 

оспорава наведену законску одредбу, утврђено је: да се слободно предузетништво може 

законом ограничити ради заштите интереса Републике, човјекове околине, здравља и 

безбједности људи (члан 52. став 1), да се законом може ограничити или одузети право 

својине, уз правичну накнаду (члан 56. став 1),  да се својинска и друга права страног 

улагача стечена по основу уложеног капитала не могу ограничити или одузети законом 

или другим прописом (члан 57. став 2. који је замијењен Амандманом XLVIII), те да 

закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом 

(члан 108. став 1).  

 

За оцјењивање уставности оспорене одредбе Закона о преузимању акционарских 

друштава, по оцјени Суда, од значаја су сљедеће одредбе Устава: да се слободе и права 

остварују, а дужности испуњавају непосредно на основу Устава, осим када је Уставом 

предвиђено да се услови за остваривање појединих од њих утврђују законом, те да се 

законом може прописати начин остваривања појединих права и слобода само када је то 

неопходно за њихово остваривање (члан 49. ст. 1. и 2), затим да се економско и 

социјално уређење заснива на равноправности свих облика својине и слободном 

привређивању, самосталности предузећа и других облика привређивања у стицању и 

расподјели добити и слободном кретању робе, рада и капитала у Републици као 

јединственом привредном простору (члан 50), те да Република уређује и обезбјеђује, 

поред осталог, својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине, као и 

правни положај предузећа и других организација, њихових удружења и комора (тачка 6. 

Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава 

Републике Српске). 

 

У оквиру наведених уставних овлашћења Законом о преузимању акционарских 

друштава („Службени гласник Републике Српске“ бр. 65/08, 92/09 и 59/13) уређује се  

поступак преузимања акционарских друштава, услови за давање понуде за преузимање, 

права и обавезе учесника у поступку, као и надзор над спровођењем поступка 

преузимања акционарских друштава (члан 1). Одредбама члана 2. наведеног закона 

одређено је значење које поједини изрази имају у смислу овог закона. Сагласно тачки а) 

овог члана закона, емитент је акционарско друштво које је основано или емитује акције 

јавном понудом у смислу Закона о тржишту хартија од вриједности, као и акционарско 

друштво настало у поступку својинске трансформације у смислу закона којим се уређује 

приватизација државног капитала у предузећима, које је предмет преузимања, а према 

тачки б) понуда за преузимање емитента је јавна понуда за куповину свих акција 

емитента с правом гласа, уз услове и на начин одређен овим законом, док је према тачки 

в) понудилац физичко или правно лице које је у складу с овим законом обавезно да 

објави понуду за преузимање или намјерава да изврши преузимање и објави понуду за 

преузимање иако то није обавезно у складу с овим законом. Према тачки г) ове законске 

одредбе,  стицалац је физичко или правно лице које стиче или је стекло акције емитента 

које дају право гласа,  док су према тачки д) акције с правом гласа све акције емитента 

емитоване с правом гласа, независно од тога да ли је то право ограничено. Одредбе 

члана 3. Закона садрже општа начела којих су, у поступку преузимања, обавезни да се 

придржавају учесници у поступку, а то су:  да сви акционари емитента на које се односи 

понуда за преузимање имају равноправан положај у поступку преузимања (тачка а), да 

се акционарима емитента на које се односи понуда мора обезбиједити довољно 

информација и времена за одлучивање о понуди (тачка б), да је управа емитента дужна 
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да поступа у најбољем интересу емитента и да не смије да утиче на доношење одлуке о 

прихватању понуде (тачка в), да су понудилац и емитент дужни да спроведу поступак 

преузимања у што краћем року, те да емитент не смије дуже вријеме од предвиђеног 

бити ограничен у свом пословању (тачка г), да трговање хартијама од вриједности 

понудиоца, емитента и других учесника у понуди за преузимање не смије изазвати 

поремећај на тржишту (тачка д)  и да је понудилац обавезан да прије подношења 

захтјева за одобрење објављивања понуде обезбиједи средства за плаћање акција које су 

предмет понуде (тачка ђ).  Према одредбама члана 22. Закона, понудилац је обавезан да 

у року од 30 дана од дана настанка обавезе објављивања понуде за преузимање поднесе 

Комисији захтјев за одобрење објављивања понуде за преузимање, комплетну понуду са 

прописаним елементима и испораве из члана 13. овог закона (став 1), а Комисија ће о 

захтјеву понудиоца из става 1. овог члана донијети рјешење у року од 30 дана од дана 

пријема уредног захтјева (став 2).  

 

Приликом оцјењивања уставности оспорене одредбе Закона Суд је имао у виду и 

одредбе Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), којим је прописано да је акционарско друштво у смислу 

овог закона привредно друштво које оснива једно или више правних и/или физичких 

лица у својству акционара ради обављања одређене дјелатности, под заједничким 

пословним именом, чији је основни капитал утврђен и подијељен на акције (члан 179. 

став 1), да акционарско друштво може бити затворено и отворено (члан 188. став 1), да 

се акционарско друштво сматра отвореним ако оснивачи учине јавни позив за упис и 

уплату акција у вријеме оснивања друштва, односно ако такав позив учини друштво 

након оснивања (члан 191. став 1), да  свака обична акција акционарског друштва даје 

акционару иста права, у складу са овим законом, оснивачким актом и статутом друштва 

која, поред осталог,  укључује: право учешћа у раду скупштине друштва, те право гласа 

у скупштини друштва тако да једна акција увијек даје право на један глас (члан 203. став 

1. тач. б) и в)), да скупштина акционара, између осталог, одлучује о: измјенама 

оснивачког акта, укључујући нарочито и промјене које установљавају, повећавају или 

смањују одобрени број акција или промјене права или повластица било које врсте или 

класе акција, повећавају или смањују основни капитал, али не укључујући промјене које 

може извршити управни одбор у складу са овим законом; статусним промјенама, 

промјени правне форме у другу форму привредног друштва и стицање и располагање 

имовином велике вриједности, у складу са овим законом; расподјели добити и покрићу 

губитака, ако оснивачким актом или статутом није друкчије одређено, престанку 

друштва (члан 281. став 1. тач. а), б), в), е)), да одлуку о смањењу основног капитала 

отвореног акционарског друштва поништењем сопствених акција као и поништењем 

акција по другим основима утврђеним оснивачким актом друштва, доноси скупштина 

акционара (члан 253. став 1.), те да свака издата обична акција даје право једног гласа  о 

свим питањима о којима се гласа на скупштини акционара(члан 285). 

 

 Такође, Суд је имао у виду и да је чланом 3. став 3. Закона о тржишту хартија од 

вриједности („Службени гласник Републике Српске“ бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 и 

108/13) прописано да се хартијама од вриједности у смислу овог закона сматрају, поред 

осталих, и акције, а чланом 4. став 1. да су акције власничке хартије од вриједности које 

емитује акционарско друштво у складу са законом. Уз то, члан 9. овог закона, којим је 

прописано да је акт суда или другог надлежног органа правни основ за стицање и пренос 

права из хартије од вриједности правни посао који има за циљ стицање и пренос 

власништва, (став 1), да је правни посао, акт суда или другог надлежног органа правни 

основ за ограничење права из хартија од вриједности одлука о емисији, (став 2), те да се 

права и обавезе из хартија од вриједности стичу, преносе и ограничавају њиховим 

уписом на рачуне власника у Регистру. 
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Полазећи од наведених уставних и законских одредби, Суд је оцијенио да 

оспорена одредба члана 7. Закона није у несагласности са Уставом. Приликом овакве 

оцјене Суд је, прије свега, имао у виду да права стечена по основу улагања капитала 

нису Уставом зајемчена права, већ права чија се садржина, обим и начин остваривања 

прописују законом. Такође, да је акционарско друштво, сагласно наведеним одредбама 

Закона о привредним друштвима, друштво капитала које оснивају правна, односно 

физичка лица ради обављања одређене дјелатности, под заједничким пословним именом, 

чији је основни капитал утврђен и подијељен на акције, те да акционар по основу акције 

која представља дио основног капитала друштва стиче одређена права која акција даје, 

као што су право на управљање, право на дивиденду и друга законом прописана права и 

то  сразмјерно уложеном капиталу као и да акционари остварују управљачка права  на 

скупштини акционара у којој су сви акционари заступљени сразмјерно броју обичних 

акција које имају, тако да једна акција увијек даје право на један глас.  

 

Имајући у виду наведено, по оцјени Суда, Законом о преузимању акционарских 

друштава је, као посебним законом, у оквиру уставног овлашћења садржаног у 

одредбама  тачке 6. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, прописана обавезна 

јавна понуда за куповину акција која постоји у законом одређеним случајевима и која 

као таква има за циљ да, с једне стране, примора лице које је стекло законом прописани 

гласачки цензус да упути јавну понуду осталим акционарима за куповину њихових 

акција по правичној цијени, а са друге стране да на одговарајући начин заштити права 

мањинских акционара. У оквиру наведеног овлашћења је и овлашћење да се, на начин 

одређен оспореном одредбом Закона, ограничи остваривање права која произлазе из 

улагања капитала, што је у конкретном случају право гласа понудиоца и лица која са 

њим заједнички дјелују за вријеме док траје поступак преузимања, при чему се, по 

оцјени Суда, не доводе у питање Уставом утврђена јемства права својине, с обзиром да 

акционар куповином акција не постаје власник друштва, већ власник акција. 

 

Овај суд наглашава да је акција дио основног капитала чијом куповином 

акционари стичу одређена управљачка и имовинска права, с тим да ова права сваки 

акционар остварује у зависности од врсте и броја акција. Искључење права гласа 

понудиоца и лица које с њим заједнички дјелује, на начин прописан оспореном 

одредбом је, по оцјени Суда, усмјерено је прије свега заштити интереса мањинских 

акционара и интереса самог друштва у случају стицања контроле над њиховим 

друштвом, али и заштити општег интереса који се огледа у потреби да се тржиште 

капитала регулише на начин који у најмањој могућој мјери утиче на остваривање или 

ограничавање права свих акционара, дакле и мањинских. Искључење права гласа је у 

функцији спречавања утицаја понудиоца на остале акционаре друштва док траје 

поступак преузимања. 

При томе, законодавац је, по оцјени Суда, успоставио равнотежу између заштите 

мањинских акционара и могућих посљедица до којих може доћи искључењем гласа 

стицаоцу и лицу које са њим заједнички дјелује, и то тако што је прописао да су 

понудилац и емитент дужни да спроведу поступак преузимања у што краћем року (члан 

3. тачка г), а истовремено је ограничио и дјеловање надлежних органа. Наиме, чланом 

26. Закона прописано је да надлежни органи емитента, након што стицалац обавијести 

емитента о стицању акција због којег је обавезан да објави понуду за преузимање или о 

намјери објављивања понуде за преузимање, до завршетка понуде за преузимање, 

односно до истека рока за објављивање понуде за преузимање ако она није објављена, не 

могу донијети сљедеће одлуке: о промјени основног капитала емитента, престанку и 

промјени облика друштва, те измјенама и допунама статута (тачка а), о преузимању 

ванредних послова који би значајно промијенили стање имовине или обавеза друштва 

(тачка б) и о стицању или отуђивању сопствених акција (в). Према томе, оспореним 
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прописивањем законодавац је, по оцјени Суда, успоставио одговарајућу заштиту 

мањинских акционара, који би стицањем већинског пакета акција од стране једног или 

више лица која заједнички дјелују могли бити оштећени. С друге стране, одредбом члана 

26. Закона прописана је и одговарајућа заштита већинских акционара на начин којим се 

обезбјеђује успостављање равнотеже у остваривању њихових међусобно супротављених 

интереса те функционисања овог облика привредног друштва. Имајући у виду наведено, 

Суд је оцијенио да су ограничења прописана оспореном законском одредбом учињена 

ради остварења легитимног циља утврђеног Уставом и да су сразмјерна циљу који се 

желио постићи. Прописивање врсте ограничења у зависности је од облика организовања 

привредног друштва и, по оцјени Суда, ствар је законодавне политике у оквиру уставног 

овлашћења законодавца да уређује и обезбјеђује својинске и облигационе односе и 

заштиту свих облика својине, правни положај предузећа и других организација. При 

томе, питање цјелисходности и оправданости оспореног законског рјешења, у смислу 

члана 115. Устава, није предмет уставносудске контроле. 

 

По оцјени Суда, оспорена одредба Закона не може се доводити у питање са 

становишта принципа из члана 52. став 1, члана 56. став 1. и члана 57. став 2. Устава, 

који је замијењен Амандманом XLVII, на које указује давалац иницијативе. Овом 

одредбом не ограничава се слободно предузетништво, већ се ограничава остваривање 

права која произлазе из улагања капитала, што је у конкретном случају право гласа 

понудиоца и лица која са њим заједнички дјелују, и то само за вријеме док траје 

поступак преузимања. Такође, оспорена одредба Закона не ограничава својинска права 

акционара будући да акционар, без обзира на то да ли се ради о домаћем или страном 

улагачу, куповином акција не постаје власник друштва, већ власник акција, а оспореном 

одредбом се, како је то већ наведено, у складу с уставним овлашћењем, ограничава само 

остваривање права која произлазе из улагања капитала.  

        

С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено 

и да прикупљени подаци пружају поуздан основ за  одлучивање, Суд је, на основу члана 

40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 104/11 и 92/12),  одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

 

На основу изложеног одлучено је као у  диспозитиву овог рјешења. 

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић. 

 

Број: У-9/13                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

28. мај 2014. године                                                                            УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                                  Џерард Селман 

 

 

 

Законом прописана ограничења управљања привредним друштвом ствар су 

законодавне политике у оквиру уставног овлашћења законодавца да уређује и 

обезбјеђује својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине, правни 

положај предузећа и других организација и нису предмет уставносудске контроле. 
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Рјешење 

Број: У-42/13 oд 28. маја 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 50/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске и 

члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 28. маја 2014. године, 

донио је  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 

23. Правилника о општим и техничким условима испоруке топлотне енергије 

(„Службени гласник Опшштине Челинац“ број 1/13).   

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Гојко Пејаковић из Челинца дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем 

тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и 

законитости члана 23. Правилника о општим и техничким условима испоруке топлотне 

енергије („Службени гласник Опшштине Челинац“ број 1/13), коју је накнадно 

прецизирао. Давалац иницијативе сматра да је прописивање као оспореном одредбом 

Правилника, којом је предвиђено да корисник топлотне енергије може бити потпуно 

искључен, гдје за то не постоје технички услови због проласка цијеви које напајају друге 

кориснике топлотном енергијом, уколико прибави сагласност свих станара и прихвати 

један од три модалитета, међу којим је и условно плаћање износа у висини од 30% од 

пуне цијене гријања, незаконито. Наглашава да је, у конкретном случају, у питању модел 

наплате топлотне енергије „пасивним потрошачима“ и у прилог томе наводи Одлуку 

овог суда број У-32/11 од 31. октобра 2012. године, којом је утврђено да члан 22. став 2. 

Правилника о општим и техничким условима испоруке топлотне енергије број: 01-022-

17/08 од 31. децембра 2008. године („Службени гласник Општине Челинац“ број 9/08) 

није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број 124/11).   

Разматрајући дату иницијативу Уставни суд је на сједници одржаној 30. октобра 

2013. године рјешењем покренуо поступак за оцјењивање уставности и законитости  

члана 23. Правилника о општим и техничким условима испоруке топлотне енергије 

(„Службени гласник Опшштине Челинац“ број 1/13). 

У одговору Скупштине Општине Челинац на рјешење о покретању поступка  

наведено је: да је оспорено нормирање у сагласности са Уставом Републике Српске и 

Законом о комуналним дјелатностима; да су корисницима понуђена три рјешења и да, 

неовисно од тога које рјешење прихвате, неће бити оштећени јер топлотне цијеви које 

пролазе кроз стан емитују одређену количину топлотне енергије, па је кориснику 

потребно знатно мање друге врсте енергије за загријавање простора; да би испоручилац 

топлотне енергије био оштећен уколико не би био примијењен један од прописаних 

начина искључења коришћења топлотне енергије; да предметним актом није предвиђен 

модел „пасивног потрошача“, како то сматра давалац иницијативе, већ да је начин 

искључења предмет уговора између корисника и испоручиоца топлотне енергије; да је 

тражење сагласности на искључење од осталих етажних власника сагласно члану 49. 

Закона о заштити потрошача, да је, у погледу гријања, техничка документација стамбене 

зграде израђена на бази свих стамбених јединица, односно укупно потребне количине 
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топлотне енергије и да искључењем једне стамбене јединице може доћи до поремећаја у 

снабдијевању осталих потрошача, односно етажних власника станова; те да су, у смислу 

Закона о одржавању стамбених зграда, топловодне инсталације заједнички уређаји 

зграде и као такви су недјељива имовина и основ сувласничке заједнице са једнаким 

обимом права и обавеза, што је у складу и са Законом о стварним правима. Предложено 

је да Суд дату иницијативу не привати.      

 

Правилник о општим и техничким условима испоруке топлотне енергије 

(„Службени гласник опшштине Челинац“ број 1/13) донијела је Скупштина Општине 

Челинац на основу члана 6. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“ број 124/11), члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник Републике Српске“ број 75/04), члана 32. Статута Општине Челинац 

(„Службени гласник Општине Челинац“ бр. 1/06 и 4/12) и члана 23. тачка 17. Статута ЈП 

Градско гријање Челинац.  

 

 Оспореним чланом 23. овог правилника прописано је: да корисник може одјавити 

коришћење топлотне енергије, гдје за то постоје технички услови, уз писмени захтјев 

испоручиоцу енергије (став 1); да корисници из става 1. овог члана, гдје не постоје 

технички услови за потпуно искључење, због проласка цијеви које напајају друге 

кориснике топлотном енергијом, могу бити искључени уз услов да прибаве сагласност 

свих станара Заједнице етажних власника и прихвате једну од сљедећих варијанти: да 

припреме техничку документацију, урађену од стране овлашћеног лица, из које ће бити 

видљиво колико топлотне енергије водови који пролазе кроз простор корисника, за 

топловодни температурни режим 90/70, предају простору (одређену количину) топлоте, 

а на основу које ће испоручилац испостављати фактуру кориснику за испоручену 

топлотну енергију на бази рада од 16 часова дневно, или да се изврши изолација водова 

који пролазе кроз простор корисника неким од изолационих материјала који се користи 

у области термотехнике и да у овој варијанти испоручилац неће испостављати фактуру 

кориснику за испоручену топлотну енергију, као и да испоручилац и корисник могу 

међусобним уговором регулисати да испоручилац испоставља фактуре кориснику за 

испоручену топлотну енергију у износу од 30 % од пуне цијене за гријање и да се не 

врше радње из тачке а) и б) овог члана (став 2); да тачке а), б) и ц) подразумијевају да ће 

у простору бити уклоњена сва гријна тијела (радијатори) и да ће корисник и 

испоручилац обострано потписати записник о изведеном стању, те да ће надзор над 

радовима вршити ЈП Градско гријање Челинац, без накнаде (став 3); док трошкови 

искључења и поновног укључења падају на терет корисника топлотне енергије (став 4).   

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспореног члана 23. 

Правилника о општим и техничким условима испоруке топлотне енергије („Службени 

гласник Опшштине Челинац“ број 1/13) Суд је имао у виду одредбу члана 102. став 1. 

тачка 2. Устава Републике Српске, којом је утврђено да општина преко својих органа, у 

складу са законом, уређује и обезбјеђује обављање комуналних дјелатности, као и 

одредбу члана 108. став 2. Устава, према којој прописи и други општи акти морају бити 

у сагласности са законом.  

Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) прописано је да самосталне надлежности општине 

обухватају, између осталих, уређење и обезбјеђење обављања комуналних дјелатности, у 

оквиру којих је производња и испорука топлотне енергије, те оснивање предузећа, 

установа и других организација ради пружања услуга из њихове надлежности, уређење 

њихове организације и управљање (члан 12. став 1. тачка б) алинеја 2. и 3). Према члану 

30. став 1. алинеја 2. истог закона, скупштина општине доноси одлуке и друга општа 

акта, те даје њихово аутентично тумачење. 
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Поред тога, релевантним одредбама Закона о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 124/11) прописано је: да се као комунална 

дјелатност од посебног јавног интереса, у смислу овог закона, сматра производња и 

испорука топлотне енергије, која обухвата производњу и испоруку паре и топле воде из 

даљинског централизованог извора или појединачних извора за гријање и друге сврхе, 

топловодном мрежом до подстанице потрошача, укључујући и подстаницу (члан 1. и 2. 

став 1. тачка в) и члан 3. тачка г); да јединица локалне самоуправе обезбјеђује 

организовано обављање комуналних дјелатности и да својом одлуком детаљније 

прописује услове и начин  обављања комуналних дјелатности, материјалне, техничке и 

друге услове за финансирање, развој, изградњу и одржавање комуналних објеката, 

услове за функционисање и техничко-технолошко јединство система и уређаја, јединицу 

обрачуна за сваку врсту комуналне услуге и начин наплате комуналних услуга, као и да 

за обављање комуналних дјелатности и других дјелатности од јавног интереса може 

основати јавно комунално предузеће или те послове може повјерити другим привредним 

субјектима који су дужни да комуналну дјелатност која им је повјерена обављају у 

складу са овим законом и другим прописима, те да комуналне објекте и уређаје 

индивидуалне и заједничке комуналне потрошње даје даваоцу комуналне услуге на 

управљање, коришћење и одржавање (члан 6. и 7. став 1. и 4);  да се одлуком о оснивању 

јавног предузећа детаљније одређује дјелатност коју обавља то предузеће, услове под 

којима се врши обављање те дјелатности, права и обавезе оснивача у управљању 

предузећем, начин формирања цијена производа и услуга, те да се обављање 

комуналних дјелатности за чије је обављање услов обезбјеђење јединственог техничко-

технолошког система повјеравају једном јавном предузећу (члан 8. и 9. став 1); да је 

давалац комуналне услуге дужан да обезбиједи трајно и несметано пружање комуналне 

услуге корисницима под условима, на начин и према нормативима који су прописани 

законом и другим прописима, исправност и функционалност комуналних објеката и 

уређаја, те одређени квалитет комуналних услуга (члан 13); да се пружање и коришћење 

комуналних услуга врши на основу уговора закљученог између даваоца комуналне 

услуге и корисника, да корисник комуналне услуге плаћа утврђену цијену за пружену 

комуналну услугу на основу рачуна који испоставља давалац комуналне услуге и који 

има снагу вјеродостојне исправе, а у случају спора између уговорних страна надлежан је 

суд (члан 16); те да се средства за обављање комуналних дјелатности индивидуалне 

комуналне потрошње обезбјеђују из цијене комуналних услуга, коју утврђује давалац 

комуналне услуге, а сагласност на исту даје надлежни орган јединице локалне 

самоуправе (члан 20).  

 

Законом о енергетици („Службени гласник Републике Српске“ број 49/09)  

прописано је да је енергетска дјелатност производња топлотне нерегије, дистрибуција и 

управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију, снабдијевање топлотном 

енергијом и трговина истом, као дјелатност од општег интереса која се обавља у систему 

обавезе јавне услуге у складу са законом, те одређено ко може и под којим условима 

обављати ову дјелатност (чланови 10. став 1. тачка д), 11. и 12).   

 

Полазећи од наведених уставних и законских одредби, којима је јединица локалне 

самоуправе овлашћена да уређује и обезбјеђује обављање комуналних дјелатности и да 

својом одлуком детаљније прописује услове и начин обављања комуналних дјелатности, 

материјалне, техничке и друге услове за финансирање, развој, изградњу и одржавање 

комуналних објеката, функционисање и техничко-технолошко јединство система и 

уређаја, јединицу обрачуна за сваку врсту комуналне услуге и начин наплате исте, као и 

да прописује права и обавезе даваоца и корисника услуге снабдијевања топлотном 

енергијом, Суд је оцијенио да је Скупштина Општине Челинац, прописујући оспореним 

одредбама члана 23. Правилника начин и услове под којима се може отказати 
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коришћење услуге гријања, уредила односе даваоца и корисника услуге у оквиру 

законом утврђеног овлашћења. Приликом ове оцјене, Суд је имао у виду Закон о 

одржавању зграда („Службени гласник Републике Српске“ број 101/11), чијим су 

одредбама дефинисани заједнички дијелови зграде, у које спадају и топловодне 

инсталације (члан 3. тачка ж) као недјељива и неподијељена имовина етажних власника 

која представља основ сувласничке заједнице са једнаким обимом права и обавеза, у 

складу са законом и њиховим међусобним уговором, и у зависном је односу према 

засебној етажној својини и неодвојива је од ње (члан 4. став 1. и 2). На основу наведеног, 

те имајући у виду законом прописане обавезе даваоца услуге, Суд је оцијенио да 

утврђивање обавезе корисника да, уколико не постоје технички услови за потпуно 

искључење због проласка цијеви које напајају друге кориснике топлотном енергијом, 

прибави сагласност свих станара Заједнице етажних власника и да прихвати један од 

предвиђена три модалитета плаћања цијене гријања: испостављање фактуре на бази рада 

од 16 часова дневно на основу документације урађене од стране овлашћеног лица из које 

је видљиво колико топлотне енергије дају водови који пролазе кроз  простор корисника 

за топловодни температурни режим 90/70, или извршити изолацију водова који пролазе 

кроз простор корисника, у ком случају испоручилац неће испостављати фактуру 

кориснику за испоручену топлотну енергију, или да међусобним уговором регулишу да 

испоручилац испоставља фактуре кориснику за испоручену топлотну енергију у износу 

од 30% од пуне цијене за гријање, у ком случају се неће вршти претходно наведене 

радње, те да се подразумијева да ће сва грејна тијела (радијатори) у простору бити 

уклоњена, како је то прописано оспореним чланом 23. Правилника, није несагласно са 

законом. Како давалац услуге због техничких својстава система испоруке топлотне 

енергије није у могућности да у потпуности обустави услугу гријања у просторијама 

које се не могу искључити из система заједничког гријања и које се грију преко 

заједнички уграђених инсталација, то је, по оцјени Суда утврђивање одговарајуће 

обавезе кориснику на начин одређен чланом 23. Правилника о општим и техничким 

условима испоруке топлотне енергије („Службени гласник Опшштине Челинац“ број 

1/13) сагласно са законским овлашћењем јединице локалне самоуправе да својим актом 

уреди права и обавезе даваоца и корисника ове комуналне услуге. Оспорено 

прописивање сагласно је и са основним начелима на којима се заснива Закон о 

облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и 

„Службени гласник Републике Српске“ бр. 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04), јер је предмет 

уговора, којим давалац и корисник уређују међусобне односе, и отказ испоруке топлотне 

енергије на начин и под условима које прихвати корисник ове комуналне услуге. Оцјена 

оправданости и цјелисходности оспореног рјешења, односно да ли оспореним одредбом 

прописан проценат одражава реалну вриједност трошкова топлотне енергије која се и 

поред обустављања, због техничко-технолошког јединства система, кориснику пружа у 

одређеном обиму, према члану 115. Устава Републике Српске, није у надлежности Суда.     

 

 

На основу изложеног одлучено је као у диспозитиву овог рјешења.  

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и aкадемик проф. др Снежана Савић.   

 

 

Број: У-42/13                                      ПРЕДСЈЕДНИК  

28. мај 2014. године                                                        УСТАВНОГ СУДА 

     

                                        Џерард Селман 
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Уставни суд није прихватио иницијативу за оцјену уставности и 

законитости подзаконског општег акта с обзиром на законско овлашћење јединице 

локалне самоуправе да својим актом уреди начин и услове одјаве коришћењa 

топлотне енергије са система централног гријања и с обзиром на сагласност 

оспорених одредаба са основним начелима о уређењу права и обавеза даваоца и 

корисника ове комуналне услуге. 
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Одлука 

Број: У-58/13 oд 28. маја 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 50/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, и 

члана 60. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 28. маја 2014. године,         

д о н и о   ј е   

 

О Д Л У К У 
 

 Одбија се приједлог за утврђивање неуставности чланова 28. и 41. Закона о 

измјенама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник 

Републике Српске“ број 100/11). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Удружење акционара инвестиционих фондова Републике Српске, које заступа мр 

Синиша Божић, предсједник Управног одбора Удружења, поднијело је Уставном суду 

Републике Српске приједлог за утврђивање неуставности чланова 28. и 41. Закона о 

измјенама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 100/11). Подносилац приједлога сматра да нормирање као у оспореном 

члану 28. измјена и допуна Закона, које утврђује да квалификовану већину гласова чини 

двотрећинска већина гласова присутних акционара и акционара који гласају писменим 

путем, умјесто дотадашње 2/3 већине гласова укупног броја акционара, те нормирање 

члана 41. измјена и допуна Закона којим је омогућено да оснивачки акт акционарског 

друштва може бити измијењен овако редефинисаном квалификованом већином, није у 

складу са члановима 5. и 50. Устава Републике Српске. Повреду члана 5. Устава, 

односно његовог сегмента који јемчи права и „другим мањинама“, подносилац 

приједлога налази у, наводној, незаштићености интереса мањинских акционара истичући 

да и они представљају својеврсну друштвену мањину. Наводи се да законско рјешење из 

оспорених чланова не погодује укрупњавању капитала, јер контролни акционари могу 

управљати друштвом и са 33% укупног броја гласова те мањински акционари, са 

управљачког становишта, губе сваки значај. Исто тако, овакво прописивање утиче на 

стварање огромне диспропорције у нивоу остварених имовинских права ових двију 

група акционара. Мањински акционари, са друге стране, због уситњених улога и немају 

интерес за управљањем друштвом, нити интерес за остваривањем својих акционарсих 

права с обзиром на то да не остварују ни принос по основу дивиденде. Подносилац 

приједлога сугерише да је законодавац, који је очигледно сматрао да је ранију 

дефиницију квалификоване већине превисоко поставио, могао ову материју другачије 

регулисати руководећи се примјерима из земаља у окружењу.  

У одговору Народне скупштине Републике Српске се истиче да су наводи 

изнесени у приједлогу непрецизни и неосновани те да указују на незадовољство 

оспореним законским рјешењем, а да указивање на могућа другачија рјешења није од 

уставноправног значаја. Законодавац је, како се наводи, дефинишући квалификовану 

већину као у оспореним члановима Закона, усвојио оптимално рјешење које неће 

доводити до блокаде рада скупштине акционарског друштва, а мањински акционари 

имају могућност да, уз правичну накнаду, напусте акционарско друштво. Народна 

скупштина је на овај начин поступала у складу са обавезом да усваја сврсисходно 

законодавство, а, истичу, није у надлежности Уставног суда да цијени оправданост 

законодавне политике.  
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Оспореним чланом 28. Закона о измјенама и допунама Закона о привредним 

друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број 100/11), којим је измијењен 

члан 284. став 2. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 127/08 и 58/09), утврђено је да, када је овим законом прописана 

квалификована већина за доношење одлуке о одређеном питању, та већина представља 

позитивно гласање најмање 2/3 гласова присутних и акционара који гласају писаним 

путем и који посједују акције са правом гласа о том питању, ако су испуњени услови из 

члана 283. Закона. 

У оспореном члану 41. Закона о измјенама и допунама Закона о привредним 

друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број 100/11), којим је у потпуности 

мијењан члан 330. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 127/08 и 58/09), прописано је да се оснивачки акт може измијенити 

квалификованом двотрећинском већином присутних и акционара који гласају писаним 

путем, а који посједују акције са правом гласа, по приједлогу управног одбора, ако су 

испуњени услови из члана 283. Закона; да се уз приједлог управног одбора из става 1. 

овог члана доставља и писано образложење предложених измјена, изјава управног 

одбора да ће измјене бити укључене у дневни ред скупштине, као и обавјештење о праву 

несагласних акционара на накнаду вриједности својих акција, ако се предложеним 

измјенама умањују права акционара предвиђена оснивачким актом и овим законом; да 

ако акционари са повлашћеним акцијама имају право гласања као класа акција о 

измјенама оснивачког акта, сматра се да је та измјена усвојена ако је за измјену гласала 

квалификована већина сваке класе акција, која је овлашћена да гласа групно, као и 

уколико је за измјену гласала квалификована већина из члана 284. став 2. Закона, те да 

скупштина може овластити управни одбор да сачини пречишћени текст оснивачког акта 

на основу усвојених одлука којима се мијења оснивачки акт.  

Чланом 283. Закона, на који се законодавац позива у оспореним члановима, детаљно је, 

уважавајући различите практичне ситуације, нормиран предмет кворума за сједницу 

скупштине акционара.  

 

У поступку оцјењивања уставности оспорених чланова Закона, Суд је имао у виду 

да је чланом 5. Устава Републике Српске утврђено да се уставно уређење Републике 

темељи, између осталог, и на, социјалној правди, владавини права, тржишној привреди, 

заштити права етничких група и других мањина; да је чланом 49. Устава утврђено да се 

слободе и права остварују, а дужности испуњавају непосредно на основу Устава, осим 

ако је Уставом предвиђено да се услови за остваривање појединих од њих утврђују 

законом, те да се законом може прописати начин остваривања појединих права и 

слобода само када је то неопходно за њихово остваривање. У складу са чланом 50. 

Устава, економско и социјално уређење заснива на равноправности свих облика својине 

и слободном привређивању, док је тачкама 6, 9. и 18. Амандмана XXXII на Устав, којим 

је замијењен члан 68. Устава, утврђено је да Република уређује и обезбјеђује својинске и 

облигационе односе и заштиту свих облика својине, правни положај предузећа и других 

организација и контролу законитости располагања средствима правних лица и друге 

односе од интереса за Републику, у складу са Уставом.  

 

Суд је, исто тако, имао у виду да је Закон о привредним друштвима  („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) уредио оснивање 

привредних друштава, управљање друштвима, права и обавезе оснивача, ортака, чланова 

и акционара, повезивање и реорганизацију (статусне промјене и промјене правне форме 

привредних друштава) и ликвидацију привредних друштава (члан 1). Чланом 17. Закона 

о измјенама и допуна Закона о привредним друштвима који је објављен у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ број 67/13, а којим је у потпуности измијењен члан 435. 

Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 127/08, 
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58/09, 100/11), прописано је да: акционар може да тражи од друштва да откупи његове 

акције ако гласа против одлуке или се уздржи од гласања за одлуку: а) о промјени 

оснивачког акта друштва којом се умањују његова права прописана оснивачким актом 

или законом, б) о статусној промјени, в) о промјени правне форме, г) о промјени времена 

трајања друштва, д) о претварању отвореног акционарског друштва у затворено у складу 

са овим законом и прописима којим се уређује тржиште хартија од вриједности, ђ) којом 

се одобрава стицање, односно располагање имовином велике вриједности, е) којом се 

мијењају његова друга права, ако је оснивачким актом одређено да акционар из тог 

разлога има право на несагласност и право да захтијева откуп својих акција и ж) о 

повлачењу једне или више класе акција са уређеног тржишта у смислу закона којим се 

уређује тржиште хартија од вриједности; право на откуп акција има и акционар који није 

присуствовао сједници скупштине акционара на којој се одлучује о питањима из става 1. 

овог члана, ако у року из става 6. тачка б) поднесе захтјев за откуп његових акција; 

акционар који затражи од друштва да откупи његове акције у складу са ставом 6. овог 

члана не може оспоравати одлуку друштва на којој заснива то своје право; одлука из 

става 1. овог члана обавезно садржи одредбу о томе да ступа на снагу давањем изјаве у 

писаној форми предсједника управног одбора, односно директора, ако друштво нема 

управни одбор, да је свим несагласним акционарима вриједност њихових акција у 

цијелости исплаћена у складу са ст. 7. до 13. овог члана; саставни дио материјала за 

скупштину на којој се доноси одлука из става 1. овог члана је: а) обавјештење о правима 

несагласних акционара на откуп њихових акција и формулар захтјева за остваривање тог 

права, који садржи поља у која се уноси име, односно пословно име акционара и његово 

пребивалиште, односно сједиште, као и број и класа акција чији се откуп захтијева и б) 

податак о књиговодственој вриједности акција, податак о тржишној вриједности акција 

утврђеној у складу са чланом 436. став 1. овог закона и податак о процијењеној 

вриједности акција утврђеној у складу са чланом 186. Закона, при чему се ове 

вриједности утврђују на дан доношења одлуке о сазивању сједнице скупштине 

акционара; ако намјерава да оствари право на откуп његових акција, несагласни 

акционар захтјев из става 3. овог члана може доставити друштву: а) на сједници 

скупштине акционара на којој се доноси одлука из става 1. овог члана, и то предсједнику 

скупштине или лицу кога предсједник скупштине овласти или б) у року од 15 дана од 

дана закључења сједнице скупштине акционара на којој се доноси одлука из става 1. 

овог члана; друштво је обавезно да у року од 60 дана од дана истека рока из става 6. 

тачка б) овог члана несагласном акционару исплати вриједност акција које су предмет 

захтјева, која је једнака највишој вриједности из става 5. тачка б) овог члана; пренос 

акција исплаћених у складу са ставом 7. овог члана извршиће се у складу са прописима 

Централног регистра; несагласни акционар може тужбом надлежном суду против 

друштва тражити исплату: а) разлике до пуне вриједности његових акција утврђене у 

складу са ставом 7. овог члана, ако сматра да му је на име откупне цијене за његове 

акције исплатило износ нижи од те вриједности усљед тога што је било која од тих 

вриједности из става 5. тачка б) овог члана погрешно утврђена или ако је друштво 

извршило само дјелимичну исплату и б) пуне вриједности његових акција утврђене у 

складу са ставом 7. овог члана, ако му друштво није извршило исплату по том основу, а 

поднио је захтјев у складу са ставом 6. овог члана; тужба из става 9. овог члана подноси 

се најкасније у року од 30 дана од дана извршене исплате у складу са ставом 7. овог 

члана, односно од истека рока за исплату ако исплата није извршена; ако је поднесено 

више од једне тужбе из става 9. овог члана, поступци се спајају; ако суд правноснажном 

пресудом донесеном у поступку по тужби из става 9. овог члана обавеже друштво да 

несагласном акционару исплати разлику до пуне вриједности акција, односно пуну 

вриједност акција, друштво има обавезу да свим другим несагласним акционарима исте 

класе акција призна и исплати исту вриједност акција, независно од чињенице да ли су 

ти акционари поднијели тужбу из става 9. овог члана; ако друштво не поступи у складу 
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са ставом 12. овог члана у року за извршење пресуде, сваки несагласни акционар може 

тужбом надлежном суду тражити исплату разлике до пуне вриједности акција, односно 

вриједност акција која је утврђена том пресудом.  

 

 Узимајући у обзир Уставом утврђене републичке ингеренције као и карактер и 

природу одредаба Закона, Суд је оцијенио да је законодавац поступао у границама 

својих овлашћења када је оспореним чланом 28. прописао да је за одлучујућу 

квалификовану већину довољно позитивно гласање 2/3 присутних и акционара који 

гласају писаним путем, односно када је, оспореним чланом 41, за измјене оснивачког 

акта друштва предвидио на овај начин дефинисану квалификовану већину. У 

надлежности је законодавца да уређујући област од значаја за функционисање 

акционарских друштава нормира, између осталог, и њихов поступак рада и доношења 

одлука, те да дефинише већину потребну за легитимно одлучивање. Суд је утврдио да је 

законодавац, дефинишући, чланом 17. Закона о измјенама и допуна Закона о 

привредним друштвима који је објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ 

број 67/13, услове и нужне процедуре за остваривање права несагласних акционара на 

иступање из друштва путем захтјева за откуп акција, као и предвиђајући заштиту пред 

редовним судовима у остваривању оваквог њиховог права, уредио оквир у коме је 

могуће постићи избалансиран однос интереса већинских и мањинских акционара, 

односно осигурати да ниједна страна не сноси превелик терет. С обзиром на то да 

економске слободе, које, између осталог, подразумијевају и самосталност привредних 

субјеката, слободу тржишта, равноправност свих облика својине те забрану монопола, 

нису апсолутне већ су одређене законима и инструментима економске и социјалне 

политике, а у складу са актуелним потребама друштва, Суд је оцијенио да је у 

искључивој надлежности законодавца да овакве потребе процијени, те да руководећи се 

истима, усваја адекватну легислативу. У складу са чланом 115. Устава, није у 

надлежности Суда да цијени оправданост овакве законодавне политике. Имајући у виду 

изложено Суд је оцијенио да су оспорене одредбе Закона у сагласности са чланом  50. 

Устава.  

  Надаље, члан 5. став 1. алинеја 10. Устава, који јемчи заштиту права етничких 

група и других мањина, подразумијева њихову заштиту од асимилације, а кроз 

омогућавање очувања етничких специфичности. Уставотворац прави дистинкцију 

између етничке групе као мањине која нема формирану националну државу, те других 

мањина као националних група које живе ван матичне државе. Термин мањина се, у 

контексту члана 5. Устава, односи на националне мањине, а не на мањинске друштвене 

групе генерално, те је, Суд, стога, оцијенио да оспорене законске одредбе нису у 

супротности са предметним уставним начелом.  

  Имајући у виду изложено Суд је оцијенио да су оспорене одредбе Закона у 

сагласности са члановима 5. и 50. Устава. 

       

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке. 

 

         Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић 

 

 

Број: У-58/13                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

28. мај 2014. године                                                                     УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                                       

                                                                                                     Џерард Селман 
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Уставни суд је одбио приједлог за оцјену уставности законских одредби с 

обзиром на овлашћење законодавца да усваја адекватну легислативу којом се 

регулише начин доношења одлука у органима привредних друштава, а при томе о 

њиховој оправданости Суд није надлежан да одлучује. 
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Рјешење 

Број: У-59/13 oд 28. маја 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 50/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 37. став 1. тачка д) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике 

Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 92/12),  на сједници 

одржаној 28. маја 2014. године,  д о н и о   ј е 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности и законитости Одлуке о доношењу регулационог плана стамбено-

пословног блока за простор између Карађорђеве улице, Крајишких бригада и рјечице 

Црквена у Бањалуци ("Службени гласник Града Бања Лука" број 27/05).  

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е њ е 

 

Радомир Савић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу  за покретање поступка за  оцјењивање уставности и законитости  општег 

акта, број: 07-013-1769/05, који је донијела Скупштина Града Бања Луке. Давалац 

иницијативе није означио одредбе Устава Републике Српске и закона у односу на које 

оспорава наведени акт, а као разлог оспоравања је навео повреду уставности и 

законитости те заштиту виталног националног интереса конститутивног бошњачког и 

хрватског народа.  

 

С обзиром на то да иницијатива није садржавала све податке неопходне за вођење 

поступка, дописом од 26. августа 2013. године од даваоца иницијативе је затражено да у 

року од 15 дана Суду достави допуњену иницијативу, у којој треба да наведе тачан назив 

акта који, оспорава и број службеног гласника у коме је оспорени акт објављен, као и да 

наведе одредбе Устава и Закона које су, по његовом мишљењу, повријеђене у 

конкретном случају.  

 

Поступајући по допису Суда, давалац иницијативе је у допуни од 2. септембра 

2013. године навео да тражи покретање поступка за оцјењивање уставности и 

законитости Одлуке о доношењу регулационог плана стамбено-пословног блока за 

простор између Карађорђеве улице, Крајишких бригада и рјечице Црквена у Бањалуци 

("Службени гласник Града Бања Лука" број 27/05), коју је донијела Скупштина Града 

Бања Луке, из разлога што сматра да је повријеђена уставност и законитост као и 

витални национални интерес конститутивног бошњачког и хрватског народа. У 

образложењу без навођења конкретних одредаба Устава са којима је, по његовом 

мишљењу, оспорена одлука у несагласности,  износи мишљење да су оспореним актом 

повријеђене одредбе члана 4, члана 7. став 2, члана 9, члана 12. став 4, члана 14. ст. 1. и 

2, члан 22. став 2, члана 30. став 1, те чланова 39. и 40. Закона о грађевинском земљишту 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 86/03). Међутим, у допуни 

иницијативе од 16. септембра 2013. године, давалац иницијативе је, без конкретних 

аргумената, навео да су оспореним актом  повријеђене, прије свега,  одредбе  чланова 1, 

3. и  4. став 3. тачка ц), затим члана 6. став 1, те  чланова 13, 14. и 17. Европске 

конвенције за заштиту људских права и основних слобода, као и члан 2. Закона о 

Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 104/11), 

члан 5. став 1. тач. 1, 5, 7, 8, 9, 10. и 15. Закона о уређењу простора  („Службени гласник 
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Републике Српске“ број 84/02), члан 209. и чланови 344. до 348. Закона о парничном 

поступку („Службени гласник Републике Српске“ број 58/03). У овој допуни давалац 

иницијативе је, такође, навео да су оспореним актом повријеђене  поједине одредбе 

Закона о грађевинском земљишту, Закона о експропријацији, Закона о облигационим 

односима и Закона о општем управном поступку, али без навођења службених гласила у 

којима су наведени закони објављени. Давалац иницијативе детаљно образлаже своје 

виђење појединих законских рјешења, те наводи сопствени примјер из којег, по његовом 

мишљењу, произлазе све незаконитости које је Скупштина Града Бања Луке учинила у 

поступку доношења оспореног акта, као и висина материјалне штете коју је претрпио и с 

тим у вези тражи да се Суд изјасни о одређеним питањима која се тичу општег интереса 

за изградњу нових стамбено-пословних објеката умјесто постојећих, као и разлога због 

чега је Регулационим планом обухваћена само лијева али не и десна страна улице, гдје је 

он, како је навео, у погледу свога власништва ријешио имовинско правне односе. Од 

Суда, такође, тражи да обавијести Скупштину Града Бања Луке да,  до доношења 

коначне одлуке, не издаје никакву документацију поименично наведеним лицима. 

Давалац иницијативе,  дописом од 26. маја 2014. године, поново од Суда захтијева да 

утврди да оспорени акт није у сагласности са Уставом и законом, при чему детаљно 

образлаже чињенично стање у поступцима који се по његовим тужбама воде код 

редовних судова те тражи да се овим судовима наложи да окончају започете поступке и 

донесу одговарајуће пресуде. Истовремено је, у прилог својим наводима из овог дописа, 

доставио бројне доказе као што су рјешења и пресуде редовних судова, те рјешења 

Републичке управе за геодетске и имовинско правне-послове Републике Српске, из 

којих, по његовом мишљењу, произлази да ови органи незаконито поступају а да он због 

свега наведеног трпи велику штету, како материјалну тако и нематеријалну.  

 

У изјашњењу Скупштине Града Бања Лука, на тражење Суда, детаљно је изложен 

и документован поступак припреме, израде и доношења оспореног акта.  Наводи се да се 

изради Регулационог плана стамбено-пословног блока између Карађорђеве улице, 

Крајишких бригада и рјечице Црквене у Бањалуци приступило након што је Скупштина 

Града Бања Лука, на сједници одржаној 31. марта и 1. априла 2003. године, донијела 

Одлуку о изради Регулационог плана стамбено-пословног блока између Карађорђеве 

улице, Крајишких бригада и рјечице Црквена у Бањалуци („Службени гласник Града 

Бања Лука“ број 5/03). Након утврђивања Нацрта плана, према наводима доносиоца 

акта, исти је изложен на јавни увид у трајању од тридесет дана, а обавјештење о јавном 

увиду у Нацрт плана објављено је у дневном листу „Глас Српске“. Примједбе које су 

поднесене у току јавног увида су, према наводима из одговора, разматране од стране 

носиоца израде плана, након чега су примједбе које су уважене уграђене у Приједлог 

плана на предметним локацијама, а за примједбе које нису могле бити уважене са 

стручног аспекта дата су детаљна образложења уз Приједлог одлуке о доношењу плана. 

Примједбе које је, како се наводи у одговору, ставио давалац иницијативе су размотрене 

а разлози због којих нису могле бити прихваћене стручно образложени. Након 

споразумног утврђивања приједлога,  план је, како се наводи у одговору,  усвојен на 

сједници одржаној 23. и 30. децембра 2005. године, а Одлука о доношењу плана 

објављена у „Службеном гласнику Града Бања Лука“ број 27/05. Имајући у виду да је 

оспорена одлука донесена у складу са тада важећим Законом о уређењу простора 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 84/02, 14/03, 112/06 и 53/07), доносилац акта 

предлаже да се иницијатива не прихвати.  

 

У претходном поступку разматрања иницијативе и оспорене Одлуке о доношењу 

регулационог плана стамбено-пословног блока за простор између Карађорђеве улице, 

Крајишких бригада и рјечице Црквена у Бањалуци, Суд је утврдио да је Закон о уређењу 

простора  („Службени гласник Републике Српске“ бр. 19/96, 25/96, 10/98, 53/02, 64/02, 
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84/02 – пречишћени текст, 14/03, 112/06 и 53/07), који је у преамбули оспореног акта 

наведен као правни основ за доношење истог, престао да важи ступањем на снагу Закона 

о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10). 

Истовремено Суд је утврдио да је ступањем на снагу Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13) престао да важи и поменути 

Закон о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 

55/10). 

 

Имајући у виду да је Закон о уређењу простора који је назначен као правни основ 

за доношење оспорене одлуке престао да важи прије подношења иницијативе за 

оцјењивање уставности и законитости оспорене одлуке, Суд је оцијенио да, сагласно 

члану 37. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), нису испуњене процесне претпоставке за 

вођење поступка и одлучивање. 

  

Што се пак тиче захтјева даваоца иницијативе да Суд одговори на нека питања 

која се не односе на уставност и законитост оспореног акта већ на конкретне проблеме 

које давалац иницијативе има због његове примјене, Суд је, на основу члана 115. Устава, 

оцијенио да  није надлежан да даје мишљења о појединим питањима примјене прописа, 

па самим тим ни о повредама права загарантованих Европском конвенцијом за заштиту 

људских права и основних слобода до којих је евентуално дошло у поступку примјене.  

 

У односу на захтјев даваоца иницијативе који се тиче повреде виталног 

националног интереса, Суд је, имајући у виду да је подносилац иницијативе као физичко 

лице, сагласно тачки 3. Амандмана XLII на Устав Републике Српске, којом је допуњен 

члан 120. Устава, активно легитимисан само за давање иницијативе за оцјењивање 

уставности и законитости прописа Републике Српске, оцијенио да не постоје процесне 

претпоставке за одлучивање по  датој иницијативи у овом дијелу.  

 

Такође, у односу на дио иницијативе којим се тражи да Суд обавеже редовне 

судове на одређено поступање, Суд је  утврдио да, сагласно члану 115. Устава, није 

надлежан да одлучује о томе.  

   

На основу изложеног одлучено је као у диспозитиву овог рјешења. 

 

Ово рјешење  Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.  

 

Број: У-59/13                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

28. мај 2014. године                                                                               УСТАВНОГ СУДА

  

                                                                                                                    Џерард Селман    

 

 

 

 

Уставни суд неће прихватити иницијативу за оцјену уставности и 

законитости општег акта у случају када је прије подношења иницијативе престао 

да важи правни основ за његово доношење. 
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Рјешење 

Број: У-61/13 oд 28. маја 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 50/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 37. став 1. тачка а) и 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 28. 

маја 2014. године, д о н и о  ј е 

 

   

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјену сагласности 

члана 42. Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности службеника 

јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске" број 37/05) са 

чланом 42. став 1. Општег колективног уговора ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 27/06 и 31/06).  

 

О б р а з л о ж е њ е 

      

Љубинко Топић из Прњавора дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности члана 42. Правилника о 

дисциплинској и материјалној одговорности службеника јединице локалне самоуправе 

("Службени гласник Републике Српске" број 37/05), који је донио министар управе и 

локалне сaмоуправе у Влади Републике Српске. У иницијативи се наводи да оспорена 

одредба предметног правилника, према којој покретање дисциплинског поступка 

застаријева у року од 30 дана од дана сазнања за повреду и учиниоца, а најкасније у року 

од једне године од дана када је повреда учињена, није у сагласности са чланом 42. став 1. 

Општег колективног уговора ("Службени гласник Републике Српске" бр. 27/06 и 31/06), 

којим је прописано да покретање овог поступка застаријева у року од три мјесеца од 

дана када је повреда учињена, односно од дана сазнања за повреду, а најдаље у року од 

шест мјесеци од дана када је повреда учињена. Давалац иницијативе сматра да је 

оспореним прописивањем дошло до повреде начела уставности из члана 108. Устава 

Републике Српске, jer оспорена одредба Правилника није усклађена са Општим 

колективним уговором, који је акт више правне снаге. 

     

У одговору на иницијативу који је доставило Министарство управе и локалне 

самоуправе, указује се на одредбе чл. 145. и 164. став 2. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 101/04, 42/05 и 118/05), којима је прописано 

да ближе одредбе о покретању, вођењу, застарјелости поступка за утврђивање повреде 

радних дужности и друга питања од значаја за заштиту радне дисциплине, уређују се 

правилником о дисциплинској и материјалној одговорности службеника јединица 

локалне самоуправе, те је дато овлашћење овом министарству да донесе наведени 

правилник. Поред тога, у одговору се истиче да се на сва питања која су везана за 

радноправни статус службеника у администартивној служби јединице локалне 

самоуправе примјењује искључиво Закон о локалној самоуправи, као и други 

подзаконски акти које доноси Министарство управе и локалне самоуправе. Сходно 

наведеном, доносилац оспореног општег акта предлаже да Суд не прихвати дату 

иницијативу.  

 

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности службеника јединице 

локалне самоуправе донио је министар управе и локалне самоуправе на основу члана 
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164. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" број 

101/04) и члана 58. Закона о министарствима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 

70/02 и 33/04). Оспореним чланом 42. овог правилника прописано је да покретање 

дисциплинског поступка застаријева у року од 30 дана од дана сазнања за повреду и 

учиниоца, а најкасније у року од једне године од дана када је повреда учињена (став 1), 

те да је дан сазнања у смислу претходног става дан када је лице овлашћено за покретање 

дисциплинског поступка сазнало за повреду и учиниоца непосредно или на основу 

достављене иницијативе.   

   

У току поступка Суд је, прије свега, имао у виду одредбе члана 115. ст. 1. и 2. 

Устава Републике Српске, којима је утврђена надлежност овог суда, а према којим 

Уставни суд одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом, 

те о сагласности прописа и општих аката са законом. Kако из наведених уставних 

одредаба произлази, Уставни суд може оцјењивати сагласност подзаконских аката са 

Уставом и законом, али не и са другим подзаконским актима, без обзира на њихову 

међусобну хијерархију.  

 

С обзиром на то да у конкретном случају давалац иницијативе тражи оцјену 

сагласности оспорене одредбе Правилника о дисциплинској и материјалној 

одговорности службеника јединице локалне самоуправе са чланом 42. став 1. Општег 

колективног уговора, Суд је, примјеном члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном 

суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12), 

одлучио да не прихвати дату иницијативу, јер није надлежан да оцјењује међусобну 

усаглашеност одредаба подзаконских аката.  

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.  

     

 

Број: У-61/13                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

28. мај 2014. године                                                                                 УСТАВНОГ СУДА         

             

                                                                                                                        Џерард Селман          

 

 

 

 

 

 

  

Уставни суд због ненадлежности неће прихватити иницијативу за 

покретање поступка за оцјену међусобне сагласности одредаба подзаконских 

општих аката, јер се ради о актима који су једнаке правне снаге. 
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Одлука 

Број: У-81/12 oд 26. јуна 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 58/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 60. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник 

Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 26. јуна 2014. године, д о н 

и о  ј е 

 

О Д Л У К У 

 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости чл. 2, 3. и 

4. Правилника о поступцима који се могу сматрати манипулацијом и другим 

облицима злоупотребе на тржишту и обавезама учесника на тржишту у циљу 

њиховог откривања и спречавања (“Службени гласник Републике Српске” број 60/12). 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Удружење друштава за управљање инвестиционим фондовима Привредне коморе 

Републике Српске приједлогом је пред Уставним судом Републике Српске покренуло 

поступак за оцјену уставности и законитости чл. 2, 3. и 4. Правилника о поступцима који 

се моги сматрати манипулацијом и другим облицима злоупотребе на тржишту и 

обавезама учесника на тржишту у циљу њиховог откривања и спречавања (“Службени 

гласник Републике Српске” број 60/12), (у даљем тексту Правилника), који је донијела  

Комисија за хартије од вриједности Републике Српске (у даљем тексту Комисија). 

Предлагач сматра да су оспорене одредбе Правилника у несагласности са: чланом 20. 

став 1. и чланом 108. Устава Републике Српске; чланом 3. став 1. Закона о прекршајима 

(“Службени гласник Републике Српске” бр. 34/06 и 1/09); чланом 3. и чланом 7. став 1. 

Кривичног закона (“Службени гласник Републике Српске” бр. 49/03, 37/06, 70/06 и 

73/10) и чланом 2. алинеја 12. и члановима 276, 277, 278, 292. и 297. тачка 16) Закона о 

тржишту хартија од вриједности (“Службени гласник Републике Српске” бр. 92/06, 

34/09 и 30/12), односно да се Правилником не спроводи закон, већ се установљавају 

права која нису заснована на закону. С тим у вези, у приједлогу је наведено да се 

оспореним одредбама Правилника прописује институт „манипулације“ који је већ 

прописан и потпуно одређен у закону, односно да се на различит начин дефинишу и 

додатно проширују радње и дефиниције које би могле, поред оних законом прописаних, 

ући у диспозицију прекршаја и кривичног дјела „манипулације на тржишту“. Наиме, 

радње које се имају сматрати прекршајем, или кривичним дјелом, по мишљењу 

предлагача, не могу бити ствар валидирања од стране надлежног органа, или било ког 

другог, у неком евентуалном поступку, већ морају бити јасно наведене и одређене у 

закону, не остављајући никакву сумњу, нити произвољност у примјени. Исто тако, 

предлагач сматра да наведене дефиниције доводе у правну заблуду и стварају правну 

несигурност за све учеснике на тржишту, чиме се доводи у питање и функционисање 

тржишта капитала. На основу наведеног предложено је да Суд утврди несагласност 

оспорених чланова Правилника са законом и Уставом и да нареди обустављање њихове 

примјене до доношења коначне одлуке. 

 

У одговору на наводе предлагача, који је Уставном суду Републике Српске 

доставила Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, између осталог, 

наведено је да предлагач, приликом подношења приједлога, није имао у виду одредбе 

Закона о тржишту хартија од вриједности у цјелини и да су, нетачним цитирањем 
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одредаба члана 276. и члана 297. тачка 16. овог закона, занемарили чињеницу да је 

Комисија, у складу са чланом 260. став 1. тачка а), надлежна да доноси опште акте у 

спровођењу тог и других закона када је за то овлашћена законом. Такође, сматрају да 

предлагач није имао у виду да је одредбом члана 278. б) наведеног закона прописана 

обавеза Комисије да у року од 90 дана од дана ступања на снагу Закона о измјенама и 

допунама Закона о тржишту хартија од вриједности (“Службени гласник Републике 

Српске” број 30/12), донесе акт којим ће прописати поступке који се сматрају 

манипулацијом на тржишту и другим облицима злоупотребе на тржишту, као и обавезе 

учесника на тржишту у циљу њиховог откривања и спречавања. Наводе да је Комисија, у 

складу са прописаном обавезом, 19. јуна 2012. године, донијела Правилник чијим, 

оспореним одредбама се, како истичу, не стварају нова права и обавезе, јер су утврђене 

Законом. С тим у вези наводе да је Комисија оспореним одредбама Правилника, у складу 

са Законом, утврдила детаљнија правила извршавања права и дужности, односно да се 

указала потреба за прецизније утврђивање поступка, садржаја извјештаја и других 

облика који се јављају у материји манипулације, те да су нетачни наводи предлагача о 

несагласности ових одредаба Правилника са наведеним уставним и законским 

одредбама. Посебно се напомиње да је Босна и Херцеговина, потписивањем Споразума о 

стабилизацији и придруживању, 16. јуна 2008. године, преузела обавезу усклађивања 

домаћег законодавства са правима Европске заједнице (ацqуисем), те да је једна од 

обавеза и имплементација директива које обавезују у погледу циљева које треба постићи 

и у оспореној области, али остављајући слободу у погледу избора облика и метода за 

њихову имплементацију. У одговору је наведено да је Комисија, у складу са Законом о 

тржишту хартија од вриједности којим је имплементирана Директива 2003/6/ЕЗ 

Европског парламента и вијећа од 28. 01.2003. године о незаконитој купопродаји акција 

и манипулација тржиштем (злоупотреба тржишта), преузела одговорност за надзор над 

поштовањем одредаба донесених на основу ове директиве и дефинисала манипулацију 

као кривично дјело, те да је, узимајући у обзир Директиву 2003/124/ЕЗ од 22. 12. 2003. 

године и Директиву Комисије 2004/72/ЕЗ од 29. 4. 2004. године, прописала који су то не-

свеобухватни сигнали, који се сами по себи не би нужно требали сматрати 

манипулацијом и постојање оправданих разлога за сумњу да трансакција представља 

незакониту купопродају акција или манипулацију. Поред тога, сматрају да је важно 

напоменути да је Комисија чланица ИОСЦО од 2001. године, а од 5. 10. 2009. године и 

потписница Међународног меморандума о разумијевању ИОСЦО у погледу 

консултација, сарадње и размјене информација. На основу свега наведеног, предлажу да 

Суд, приједлог одбаци. 

 

Правилник о поступцима који се могу сматрати манипулацијом и другим 

облицима злоупотребе на тржишту и обавезама учесника на тржишту с циљем њиховог 

откривања и спречавања (“Службени гласник Републике Српске” број 60/12), 19. јуна 

2012. године, донијела је Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на 

основу члана 254. став 3., члана 260. став 1. тачка а) и члана 278 б. Закона о тржишту 

хартија од вриједности (“Службени гласник Републике Српске” бр. 92/06. и 30/12). 

 

Оспореним чланом 2. Правилника, прописано је: да се под манипулацијом на 

тржишту у смислу овог правилника подразумијевају трансакције и налози за трговање 

којима се дају или који ће вјероватно пружити неистините или обмањујуће сигнале или 

информације о понуди, тражњи или цијени хартија од вриједности и којима лице, 

односно лица која дјелују заједнички одржавају цијену једне или више хартија од 

вриједности на нереалном или вјештачком нивоу, осим уколико лице које је учествовало 

у трансакцији или дало налог докаже да за то има основане разлоге и да су те 

трансакције и налози у складу са прихваћеним тржишним праксама на том тржишту 

(став (1) тачка а) 1) и 2)); трансакције или налози за трговање у којима се употребљавају 
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фиктивни поступци или сваки други облик обмане или преваре (тачка б)); ширење 

информација путем медија, укључујући и интернет или било којим другим путем којим 

се преносе, односно којима би се могле преносити неистините вијести или вијести које 

могу изазвати заблуду о хартијама од вриједности, укључујући и ширење гласина и 

неистинитих вијести и вијести које доводе у заблуду, а од стране лица које је знало или 

је морало знати да су те информације неистините или да доводе у заблуду (тачка в)); 

ширење информација од стране новинара који обављају своју професионалну дужност 

процјењује се узимајући у обзир правила која уређују њихову професију, осим уколико 

та лица не стичу, непосредно или посредно, користи или предности од ширења тих 

информација (став (2)); да се у радње и поступке који се сматрају манипулацијама на 

тржишту, а произлазе из одредаба става 1. овог члана, нарочито убрајају: активности 

једног или више лица која дјелују заједнички како би обезбиједили доминантан положај 

над понудом или потражњом хартије од вриједности који за резултат има директно или 

индиректно намјештање куповних или продајних цијена или стварање других 

непоштених услова трговања, куповина или продаја хартија од вриједности пред 

затварање трговања ради довођења инвеститора у заблуду, те искоришћавање 

повременог или редовног приступа традиционалним или електронским медијима 

изношењем мишљења о хартији од вриједности или индиректо о издаваоцу, и то тако 

што је то лице претходно заузело позицију у тој хартији од вриједности и остваривало 

корист након утицаја које је изношење мишљења имало на цијену те хартије, а да 

истовремено јавности није објавило постојање сукоба интереса на одговарајући и 

ефикасан начин (став 3) тач. а) б) и в)).  

 

Оспореним чланом 3. став (1) Правилника прописано је да ће се при процјени 

активности које могу да представљају злоупотребу тржишта из члана 2. став 1. тачка а) 

овог правилника разматрати сљедећи индикатори који сами по себи не значе да се у 

конкретном случају ради о злоупотреби тржишта, нити се подразумијева супротно ако 

нека чињеница или догађај није наведен овдје, већ се приликом процјене требају узети у 

обзир специфичне околности сваког појединачног случаја: а) у којој мјери дати налози 

за трговање или извршене трансакције представљају значајан дио дневног обима 

трансакција релевантним финансијским инструментом регулисаном тржишту, посебно 

када те активности воде до значајне промјене цијене хартије од вриједности; б) у којој су 

мјери налози за трговање које су издала лица са значајном куповном или продајном 

позицијом у хартији од вриједности или трансакције које су та лица извршила воде до 

значајних промјена цијене хартије од вриједности или изведених финансијских 

инструмената или односне варијабиле — укључене на регулисано тржиште; в) да ли 

извршене трансакције доводе до стварне промјене власништва над хартијом од 

вриједности укљученој на уређеном тржишту; г) у којој мјери дати налози или извршене 

трансакције обухватају измјену позиција у кратком периоду и представљају значајан дио 

дневног обима трговања релевантном хартијом од вриједности на уређеном тржишту, те 

да ли би могли бити повезани са значајним промјенама цијене хартије од вриједности 

укључене на уређено тржиште; д) у којој су мјери дати налози или извршене трансакције 

концентрисани у оквиру кратког временског раздобља током дневног трговања довели 

до промјене цијене која је слиједом тога промијенила смјер кретања; ђ) у којој мјери 

дати налози мијењају приказ најбољих цијена понуде или потражње хартије од 

вриједности укључене на тржиште или приказ дубине тржишта која је видљива 

учесницима на тржишту, а уклоњени су прије него што су извршени и е) у којој су мјери 

налози дати или трансакције извршене у специфично вријеме (на крају трговања) или 

око специфичног времена у којем се израчунавају референтне цијене (цијене затварања) 

и раде друга израчунавања, а исте воде до промјене цијена које имају утицај на 

референтне цијене и израчунавања. 
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Оспореним чланом 4. став (1) Правилника прописано је да ће се, у сврху примјене 

члана 2. став 1. тачка б) овог правилника, приликом процјене које активности би могле 

да представљају злоупотребу тржишта, размотрити сљедећи индикатори који сами по 

себи не значе да се у конкретном случају ради о злоупотреби тржишта, нити се 

подразумијева супротно ако нека чињеница или догађај није наведен овдје, већ се 

приликом процјене требају узети у обзир специфичне околности сваког појединачног 

случаја: а) претходи ли датим налозима или извршеним трансакцијама или слиједи 

након њих ширење неистинитих, лажних или обмањујућих информација од стране лица 

која су налоге дали или трансакције извршили или лица која су са њима повезана и б) да 

ли налоге дају или трансакције извршавају лица која, прије или након што дају налог 

или изврше трансакцију, дистрибуирају, непосредно или посредством лица која су са 

њима повезана, истраживања или препоруке за улагање које су нетачне, пристрасне или 

очигледно под утицајем материјалних интереса. 

                                    

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспорених чл. 2, 3. и 4. 

Правилника, Суд је имао у виду да је тачком 6. Амандмана XXXII на Устав Републике 

Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, утврђено да Република, уређује и 

обезбјеђује, између осталог, својинске и облигационе односе, правни положај предузећа 

и других организација. Такође, Суд је утврдио да је одредбом члана 108. Устава 

утврђено да закони, статути и други прописи и општи акти морају бити у сагласности са 

Уставом, а прописи и општи акти са законом. 

  

Поред наведених уставних одредби, Суд је имао у виду и одредбе: 

 

Закона о тржишту хартија од вриједности (“Службени гласник Републике 

Српске” бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 и 108/13), којим је, поред осталог, прописано: да 

појам «манипулација на тржишту хартија од вриједности» има значење стварања 

привида активне трговине на тржишту хартија од вриједности путем куповине, однодно 

продаје или коришћењем других средстава у сврху повећања, односно смањења, 

подршке или дестабилизације њихове тржишне вриједности (члан 2. алинеја 12); да је 

Комисија за хартије од вриједности Републике Српске стално и независно правно лице, 

основано ради уређивања и контроле емитовања и промета хартија од вриједности, чије 

су надлежности и обавезе утврђене овим законом (члан 244); да ради спровођења и 

извршавања послова утврђених овим и другим законом, Комисија доноси правилнике, 

наредбе, упутства, правила и друге опште акте (члан 254. став (3)); да је забрањено 

вршити манипулацију на тржишту хартија од вриједности, забрањено је утицати или 

покушати да се утиче на одлуке других лица у погледу куповине или продаје хартија од 

вриједности, лажним или двосмисленим изјавама, укључујући и обећања, прогнозирања 

или друге сличне радње упућене било којем лицу или искривљивањем и прикривањем 

свих значајнијих информација које одређено лице зна или мора да зна, а које се односи 

на емитента и његове хартије од вриједности (члан 276); да је ради спречавања 

манипулације на тржишту забрањено извршити трансакцију хартијама од вриједности на 

начин да њеним извршењем не дође до промјене законитог власника, односно да се на 

други начин створи привид закљученог посла и да је забрањено дати налог за куповину 

или продају хартија од вриједности, знајући да је дат или ће бити дат налог за продају 

или куповину те хартије од вриједности од истог или другог лица, по цијени или броју 

који је исти или приближно исти, ради стварања привида цијене или активног трговања 

(члан 277); да је забрањено обављати трансакције са хартијама од вриједности ради тога 

да се повећа цијена те хартије од вриједности, те на тај начин подстакну други 

инвеститори да купе ту хартију од вриједности, да је забрањено да се смањи цијена те 

хартије од вриједности, те на тај начин подстакну други инвеститори на продају те 

хартије од вриједности и да је забрањено да се створи привид активне трговине том 
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хартијом од вриједности, те на тај начин подстакну други инвеститори на куповину, 

односно продају те хартије од вриједности (члан 278); да Комисија доноси акт којим 

прописује поступке који се могу сматрати манипулацијом на тржишту и другим 

облицима злоупотребе на тржишту, као и обавезе учесника на тржишту у циљу њиховог 

откривања и спречавања, у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона (члан 

278 б); да ће се, према члану 292. став (1), ко у намјери да утиче на повећање или 

смањење цијене или да створи привид активног трговања и тиме себи или другом 

прибави имовинску корист или да другом проузрокује штету: а) закључи или изврши 

уговор о продаји хартија од вриједности са циљем да се створи привид да је такав посао 

закључен иако стране не желе његово извршење, б) на берзи или другом уређеном 

јавном тржишту да налог за куповину или продају неке хартије од вриједности, знајући 

да је дат или да ће бити дат налог за продају или куповину те хартије од вриједности од 

другог лица по цијени и броју који је исти или приближно исти или ако сам да налог и 

протуналог, в) шири вијести о емитенту, хартијама од вриједности и другим чињеницама 

за које зна да су неистините — казнити новчаном казном или казном затвора до једне 

године, и став (2), ако је кривичним дјелом из става 1. овог члана прибављена имовинска 

корист или је другом причињена штета у износу већем од 1.500,00 КМ, починилац ће се 

казнити новчаном казном или казном затвора до двије године, те, према члану 297. тачка 

17), новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ казниће се физичко лице ако обавља 

трансакције са хартијама од вриједности супротно забранама из чл. 276. и 278. овог 

закона; 

 

Кривичног закона Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 

49/03, 37/06, 70/06 и 73/10), којим је, између осталог, прописано да никоме не може бити 

изречена казна или друга кривична санкција за дјело које, прије него што је учињено, 

није законом или међународним правом било одређено као кривично дијело и описана 

његова обиљежја и за које није била законом прописана казна (члан 3) и да је кривично 

дјело противправно дјело којим се повређују или угрожавају заштићене вриједности и 

које је, због своје опасности, у закону одређено као кривично дијело и за њега прописана 

кривична санкција (члан 7. став (1)) и 

 

Закона о прекршајима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” 

бр. 34/06, 1/09, 29/10 и 109/11), гдје је, чланом 1. став (1), прописано да прекршаји 

представљају кршење јавног поретка или прописа о економском и финансијском 

пословању утврђених законом или другим прописом, за које су одређена обиљежја и за 

које су прописане санкције, док је чланом 3. став (1) прописано да се прекршај и 

прекршајне санкције могу прописати законом, уредбом или одлуком Владе, одлуком 

скупштине града, односно скупштине општине.  

 

На основу наведених уставних и законских одредби Суд је оцијенио да је 

Комисија, као стално и независно правно лице, основано ради уређивања и контроле 

емитовања и промета хартија од вриједности, оспорени правилник донијела сагласно 

наведеном овлашћењу из члана 278 б Закона о тржишту хартија од вриједности 

(“Службени гласник Републике Српске” бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 и 108/13). С 

обзиром на то да су основним Законом о тржишту хартија од вриједности утврђене 

општа овлашћења Комисије у поступку спровођења надзора, као и опште надзорне 

мјере, измјенама овог закона, из 2012. године, по оцјени Суда, Комисији је дата већа 

самосталност у прописивању ближих услова и начина спровођења ових овлашћења. 

Наиме, Суд је утврдио да је Комисија, на основу законом прописане дефиниције 

манипулације на тржишту хатрија од вриједности, те децидно наведених забрана 

манипулација на тржишту, оспореним одредбама Правилника, али и Правилником у 

цјелини, ближе прописала оне трансакције и налоге, као и радње и поступке, који могу 
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створити привид активне трговине на тржишту хартија од вриједности, фиктивне 

поступке или друге облике обмане и преваре, односно злоупотребу тржишта, те 

индикаторе и сигнале, као и начин на који се исти узимају у обзир приликом сумње на 

поступак који се може сматрати манипулацијом, а који је законом прописан као 

кривично дјело, односно прекршај. Дакле, Комисија је оспореним одредбама 

Правилника прецизније конкретизовала оне поступке, садржај и мјерила која су 

дефинисана у Закону о тржишту хартија од вриједности, због чега је неприхватљива 

тврдња предлагача да се на различите начине дефинише и додатно проширују радње и 

дефиниције које би могле, поред оних законом прописаних, ући у диспозицију 

прекршаја и кривичног дјела „манипулације на тржишту“. Такође, Суд је оцијенио 

неприхватљивим и тврдње предлагача да се Правилником не спроводи закон, већ 

установљавају права која нису заснована на закону и да наведене дефиниције доводе у 

правну заблуду и правну несигурност све учеснике на тржишту и да се губи смисао 

доношења Правилника, те доводи у питање функционисање тржишта капитала. Наиме, 

предлагач је, поред наведеног, те указивањем на незавидну улогу брокера у конкретно 

наведеним ситуацијама у систему трговања, као и погрешном нумерацијом појединих 

одредаба Закона о тржишту хартија од вриједности, очигледно превидио садржај члана 

75. Закона о измјенама и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности 

(“Службени гласник Републике Српске” број 30/12), али и циљеве одређене правом 

Европске заједнице, који се постижу преузимањем обавезе усклађивања домаћег 

законодавства са тим правом, односно обавезом имплементације директива Европског 

парламента и Вијећа у законе и друге прописе националног права. Комисија је, по оцјени 

Суда, на основу потребе да се постигну једнаки услови за све учеснике на тржишту и да 

се осигура усклађеност са другим одредбама законодавства Европске заједнице у 

подручју манипулације тржиштем, оспореним одредбама чл. 2, 3. и 4. Правилника 

управо прописала оне поступке и понашања који се могу сматрати манипулацијом и 

другим облицима злоупотребе на тржишту, а која се узимају у обзир када надлежни 

органи провјеравају сумњиве трансакције утврђене законом. Поред наведеног, имајући у 

виду да Комисија за обављање послова из своје надлежности одговара Народној 

скупштини Републике Српске, што значи да је формално, у складу са Међународним 

стандардима, национално регулаторно тијело на финансијском тржишту Републике 

Српске, Суд је оцијенио да не стоје наводи предлагача да се оспореним одредбама 

Правилника крше одредбе Закона, којим је, како је наведено, већ потпуно одређен 

институт манипулације. Наиме, с обзиром на то да је управо Законом прописана 

надлежност Комисије да доноси акт којим прописује поступке који се могу сматрати 

манипулацијом на тржишту и другим облицима злоупотребе на тржишту, као и обавезе 

учесника на тржишту у циљу њиховог откривања и спречавања, то, по оцјени Суда, не 

искључује могућност да се одабере најприкладнији начин за регулисање манипулација 

тржиштем у пракси, као и дефиниције прихваћених тржишних пракси, те да се у обзир 

узимају и нова достигнућа на финансијском тржишту, односно модерне методе 

комуникације које омогућавају већу једнакост у приступу финансијским информацијама, 

чиме се повећава и ризик манипулација тржиштем.  

 

Имајући у виду оцјену Суда о неприхватљивости тврдње предлагача да су 

оспореним одредбама Правилника прописана права и обавезе која нису заснована на 

Закону о тржишту хартија од вриједности (“Службени гласник Републике Српске” бр. 

92/06, 34/09 и 30/12), Кривичном закону Републике Српске (“Службени гласник 

Републике Српске” бр. 49/03, 37/06, 70/06 и 73/10) и Закону о прекршајима Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 34/06 и 1/09), Суд је оцијенио да су 

ове одредбе у сагласности и са одредбама члана 20. став (1) и члана 108. Устава 

Републике Српске. 
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С обзиром на то да је овим одлучено о уставности и законитости оспорених 

одредаба Правилника, беспредметно је разматрати захтјев предлагача за обустављање 

примјене ових одредби до доношења коначне одлуке. 

 

 

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке. 

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, Зоран 

Липовац, проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић.  

 

  

Број: У-81/12                                                 ПРЕДСЈЕДНИК  

26. јун 2014. године                                                                УСТАВНОГ СУДА  

 

                                                                                                                 Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

Уставни суд је одбио приједлог за утврђивање неуставности и 

незаконитости подзаконског општег акта имајући у виду да су његове одредбе о 

поступцима који се могу сматрати манипулацијом на тржишту и другим 

облицима злоупотребе на тржишту, као и обавезе учесника на тржишту у циљу 

њиховог откривања и спречавања, донесене у законском оквиру од стране 

овлашћеног тијела. 
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Рјешење 

Број: У-21/13 oд 26. јуна 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 58/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 37. став 1. тачка г), члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачке г) и д) Закона о 

Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 

92/12), на сједници одржаној 26. јуна 2014. године, д о н и о  је 

 

   

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјену уставности 

члана 37. и члана 47. став 5. Закона о пензијском и инвалидском осигурању 

("Службени гласник Републике Српске" број 134/11 и 82/13). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Ђорђе Хрвачевић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности члана 37. и члана 47. став 5. 

Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник Републике Српске" 

број 134/11). У иницијативи се наводи да је чланом 37. оспореног закона, према којем се 

вријеме проведено на служењу обавезног војног рока (који је био предвиђен ранијим 

прописима) не признаје као посебан пензијски стаж, нарушено начело равоправности из 

члана 10. Устава Републике Српске. Давалац иницијативе, наиме, указује на то да су 

лица која нису служила обавезни војни рок била у могућности да раде, остварују право 

на плату, те на основу уплаћених доприноса остваре и право на пензијски стаж. 

Насупрот томе, лица на служењу обавезног војног рока нису могла да раде и остваре 

посебан пензијски стаж за то вријеме, чиме су, како се наводи, доведена у 

неравноправан положај. Поред тога, давалац иницијативе је мишљења да се у оваквим 

околностима служење обавезног војног рока може сматрати принудним радом, што је 

супротно члану 39. став 2. Устава. У погледу оспорене одредбе члана 47. став 5. 

предметног закона, којим је годишњи лични коефицијент ограничен на максималну 

вриједност 4, у иницијативи се наводи да овакво прописивање није у сагласности са чл. 

10, 39. и 48. став 1. Устава. С обзиром на то да право на пензију проистиче из права на 

рад, по основу којег се остварује право на зараду, на коју се плаћају доприноси, давалац 

иницијативе сматра да се висина личног коефицијента, а тиме и висина пензије која 

проистиче из уплаћених доприноса, не може ограничавати на начин како је то прописано 

оспореном законском одредбом. Сходно наведеном, предлаже да Суд утврди да одредбе 

чланова 37. и 47. став 5. Закона о пензијском и инвалидском осигурању нису у 

сагласности са Уставом Републике Српске. 

      

У одговору на иницијативу који је доставила Народна скупштина Републике 

Српске наводи се да су чланом 10. Устава Републике Српске загарантовани искључиво 

једнакост и равноправност у остваривању законом признатих права и обавеза и то за 

категорије адресата који се налазе у истим или сличним правним ситуацијама, што је 

оспореним законом осигурано. Доносилац предметног закона указује на то да се у 

иницијативи прави поређење лица која су служила војни рок у односу на она лица која 

нису, тако да се не ради о истој категорији адресата. Такође истиче да, према прописима 

на нивоу Босне и Херцеговине којима је уређена област одбране и оружаних снага, није 
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предвиђено обавезно служење војног рока, а да је према ранијим прописима, лице на 

служењу обавезног војног рока било осигурано за случај инвалидности због повреде на 

раду или професионалне болести, али да ни у том периоду није имало стаж осигурања, 

нити посебан стаж. Поред тога, Народна скупштина наводи да примједба даваоца 

иницијативе да оспореним прописивањем није уређен статус лица за вријеме проведено 

на служењу обавезног војног рока није релевантана и не може представљати предмет 

оцјене пред Уставним судом, те да није у надлежности тог суда да оцјењује да ли је 

законодавно овлашћење требало бити искоришћено на другачији начин.   

   
Оспореним чланом 37. Закона о пензијском и инвалидском осигурању 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11 и 82/13) прописано је: да се посебан 

стаж у двоструком трајању рачуна борцу, припаднику оружаних снага СФРЈ или војних 

формација под командом тих снага, за вријеме оружаних сукоба на територији те државе 

од 17. августа 1990. до 19. маја 1992. године и борцу, припаднику Војске Републике 

Српске и припаднику Министарства унутрашњих послова, за вријеме оружаних сукоба 

на територији бивше БиХ од 19. маја 1992. до демобилизације (став 1. тачке а) и б)). 

Лицима из става 2. у посебан стаж у двоструком трајању рачуна се и вријеме проведено 

у заробљеништву, као и вријеме проведено на лијечењу и медицинској рехабилитацији, 

због посљедица болести или повреда задобијених у оружаним сукобима и 

заробљеништву, а посебан стаж у складу са ст. 1. и 2. овог члана утврђује Фонд за 

пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске рјешењем, по основу 

правоснажног рјешења о категоризацији борца (ст. 2. и 3.). Посебан стаж, у складу са 

ставом 1. тачка б) и ставом 2. овог члана, рачуна се закључно са даном демобилизације, 

односно са даном ослобађања из заробљеништва или завршетка лијечења и медицинске 

рехабилитације, а најдаље до 19. јуна 1996. године (став 4).  

 

Чланом 47. став 5. предметног закона прописано је да годишњи лични 

коефицијент може износити највише четири.    

 

У поступку оцјењивања уставности члана 37. Закона о пензијском и инвалидском 

осигурању Суд је имао у виду да је тачкама 12. и 18. Амандмана XXXII на Устав 

Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, утврђено да Република уређује и 

обезбјеђује, између осталог, социјално осигурање и друге облике социјалне заштите, као 

и друге односе од интереса за Републику, у складу са Уставом. Поред тога, Суд је узео у 

обзир и гаранције из члана 10. Устава, према којем су грађани равноправни у слободама, 

правима и дужностима, једнаки пред законом и уживају исту правну заштиту без обзира 

на расу, пол, језик, националну припадност, вјероисповијест, социјално поријекло, 

рођење, образовање, имовно стање, политичко и друго увјерење, друштвени положај или 

друго лично својство. Исто тако, Суд је имао у виду и одредбу члана 49. Устава, којим је 

утврђено да се слободе и права остварују, а дужности испуњавају непосредно на основу 

устава, осим када је Уставом предвиђено да се услови за остваривање појединих од њих 

утврђују законом, а законом се може прописати начин остваривања појединих права и 

обавеза само када је то неопходно за њихово остваривање. 

 

Сагласно напријед наведеним уставним овлашћењима, Законом о пензијском и 

инвалидском осигурању установљено је, на начелима узајамности и солидарности, 

обавезно и добровољно пензијско и инвалидско осигурање, дефинисане су врсте права 

која се остварују по основу овог осигурања, те уређени услови за њихово остваривање и 

коришћење. Тако је, у оквиру регулисања услова за стицање права из пензијског и 

инвалидског осигурања, прописано да пензијски стаж, на основу којег се остварују права 

из овог закона, обухвата стаж осигурања и посебан стаж (члан 22. Закона), а оспореном 
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одредбом члана 37. овог закона прописане су категорије лица којима се рачуна посебан 

стаж у двоструком трајању, те начин утврђивања  ове врсте стажа.   

Имајући у виду наведено, Суд је оцијенио да нормирањем као у оспореном члану 

37. предметног закона, односно чињеница да овом одредбом нису обухваћена и лица 

која су према ранијим прописима служила обавезни војни рок, не доводи до повреде 

принципа једнакости и равноправности грађана из члана 10. Устава, како то сматра 

давалац иницијативе. Прије свега, оспорена законска одредба, приликом прописивања 

услова за стицање права на посебан пензијски стаж у двоструком трајању, уопште не 

третира адресате према критеријуму да ли су служили обавезни војни рок или не, а 

чињеница да одређена категорија лица није обухваћена предметним законским 

рјешењем, по оцјени Суда, не чини оспорену одредбу неуставном. Устав је, наиме, дао у 

искључиву надлежност законодавцу да уреди област социјалне заштите и социјалног 

осигурања, те тиме и услове за остваривање права по основу пензијског и инвалидског 

осигурања. Начин на који је овом одредбом одређен круг лица која остварују право на 

посебан стаж у двоструком трајању, ствар је цјелисходне процјене законодавца и 

представља одраз законодавне политике у уређивању предметних правних односа, те 

није надлежности овог суда да оцјењује да ли су оспореном одредбом требале бити 

обухваћене још неке категорије лица. Поред тога, Суд указује на то да уставно начело 

једнакости и равноправности грађана није апсолутно, већ гарантује једнак третман 

субјеката који се налазе у истим правним ситуацијама приликом реализације права и 

обавеза. У конкретном случају давалац иницијативе прави поређење лица која су 

служила обавезни војни рок према ранијим прописима, са лицима која то нису, тако да је 

евидентно да се ради о различитим категоријама субјеката, тако да се ови наводи не 

могу разматрати у смислу гаранција из члана 10. Устава.  

 

У погледу оспореног члана 47. став 5. Закона о пензијском и инвалидском 

осигурању, Суд је констатовао да рјешењем овог суда број У-20/12 од 26. јуна 2013. 

године ("Службени гласник Републике Српске" број 60/13) није прихваћена иницијатива 

за покретање поступка за оцјену, између осталог, члана 47. став 5. Закона о пензијском и 

инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ број 134/11), јер је Суд 

оцијенио да је ова законска одредба у сагласности са Уставом Републике Српске. С 

обзиром на то да је о уставности оспореног члана 47. став 5. предметног закона већ 

одлучено, у погледу ове одредбе иницијатива није прихваћена. 

 

У односу на приговор даваоца иницијативе о повреди члана 39. став 2. Устава, 

односно да је служење обавезног војног рока према ранијим прописима имало карактер 

принудног рада, Суд је оцијенио да, према члану 37. став 1. тачка б) Закона о Уставном 

суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12), није 

надлежан да разматра ове наводе, с обзиром на то да се ради о прописима који су 

престали да важе прије више од годину дана од дана подношења иницијативе, јер је 

област одбране од 1. јануара 2006. године уређена законом донесеним на нивоу Босне и 

Херцеговине.  

 

Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и 

прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, у складу са чланом 

40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности оспорене одредбе 

члана 37. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, одлучио без доношења 

рјешења о покретању поступка.     
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На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења. 

 

  

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, Зоран 

Липовац, проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић. 

 

 

Број: У-21/13                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

26. јун 2014. године                                                                                   УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                                         Џерард Селман 

 

 

  

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

С обзиром да начин на који је оспореном одредбом одређен круг лица која 

остварују право на посебан стаж у двоструком трајању представља поље слободне 

процјене законодавца и одраз је цјелисходности законодавне политике у уређивању 

предметних правних односа, Уставни суд није надлежан да цијени њихову 

уставност са тог аспекта. 
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Одлука 

Број: У-54/13 oд 26. јуна 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 58/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске и 

члана 60. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени 

гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 26. јуна 2014. 

године,  д о н и о   ј е 

 

О Д Л У К У 

 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности члана 78. став 1. Закона о 

пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

134/11 и 82/13). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Приједлогом Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца 

и несталих цивила Републике Српске  покренут је пред Уставним судом Републике 

Српске поступак за утврђивање неуставности члана 78. став 1. Закона о пензијском и 

инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ број 134/11). Из 

садржине приједлога произлази да оспорена одредба Закона, која са погибијом у вршењу 

војне дужности у периоду од 17. августа 1990. године до 19. јуна 1996. године 

изједначава смрт која је наступила као посљедица рањавања у вршењу тих дужности, 

као и  смрт због болести која је узрочно-посљедично везана за вршење војне дужности, 

доводи у неравноправан положај породице несталих бораца у односу на породице 

погинулих бораца. С тим у вези предлагач указује  на одредбе Закона о правима бораца, 

војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 131/11 и 40/12) којим је, као 

оквирним законом за област борачко-инвалидске заштите, дата дефиниција породице 

погинулог борца и која се као таква, према његовом мишљењу, мора примјењивати и у 

другим прописима, јер свако другачије поступање онемогућава породице несталих лица 

у остваривању њихових права. Имајући у виду да оспореном законском одредбом нису 

обухваћене породице несталих бораца и да оне због тога не могу да остваре право на 

породичну пензију, предлагач сматра да је на тај начин повријеђено начело 

равноправности грађана из члана 10. Устава, те предлаже да Суд утврди да оспорена 

законска одредба није у сагласности са Уставом, као и да изнесе своје приједлоге за 

измјену наведене законске одредбе.  

 

У одговору Народне скупштине Републике Српске на наводе предлагача истиче 

се, прије свега, да Уставни суд на основу члана 115. Устава, није надлежан да оцјењује 

међусобну усаглашеност закона уопште, па тако ни Закона о пензијском и инвалидском 

осигурању са Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца 

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске. Поред тога, у одговору се оспорава 

тврдња предлагача да оспорено законско рјешење није у сагласности са чланом 10. 

Устава, и у вези с тим истиче да је наведеним уставним начелом загарантована 

искључиво једнакост и равноправност у реализацији законом признатих права и обавеза 

и то за категорије адресата које се налазе у истим или сличним правним ситуацијама. 

При томе, законодавац  је,  како се наводи у одговору, овлашћен да права и обавезе 

одређених истоврсних или сличних група регулише на различит начин ако се таквим 

поступањем исправљају постојеће неједнакости међу њима или ако за то постоје други 

оправдани разлози, а није у надлежности Суда да цијени цјелисходност оваквих решења.  



199 

 

Према оспореном члану 78. став 1. Закона о пензијском и инвалидском осигурању 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11 и 82/13) са погибијом у вршењу војне 

дужности у периоду од 17. августа 1990. године до 19. јуна 1996. године изједначена је 

смрт која је наступила као посљедица рањавања у вршењу тих дужности, као и смрт због 

болести која је узрочно-посљедично везана за вршење војне дужности.  

 

Уставом Републике Српске утврђено је: да су грађани Републике равноправни у 

слободама, правима и дужностима, једнаки пред законом и уживају исту правну заштиту 

без обзира на расу, пол, језик, националну припадност, вјероисповијест, социјално 

поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и друго увјерење, друштвени 

положај или друго лично својство (члан 10), да се слободе и права остварују, а дужности 

испуњавају непосредно на основу устава, осим када је Уставом предвиђено да се услови 

за остваривање појединих од њих утврђују законом, те да се законом може прописати 

начин остваривања појединих права и слобода када је то неопходно за њихово 

остваривање (члан 49. ст. 1. и 2), као и да Република уређује и обезбјеђује, поред 

осталог, социјално осигурање и друге облике социјалне заштите (тачка 12. Амандмана 

XXXII на Устав Републике Српске којим је мијењан члан 68. Устава). 

 

Полазећи од наведених уставних одредаба Законом о пензијском и инвалидском 

осигурању утврђено је право на породичну пензију као право из пензијског и 

инвалидског осигурања које се остварује под условима и на начин утврђен овим 

законом, а стиче се у случају смрти осигураника односно корисника старосне и 

инвалидске пензије. Законом је, такође, прописано да право на породичну пензију могу 

остварити чланови породице умрлог осигураника, односно корисника пензије, као и да 

су чланови породице умрлог осигураника, поред осталих и родитељи (отац и мајка, очух 

и маћеха, усвојилац) које је осигураник или корисник пензије издржавао до своје смрти. 

Прописујући услове за остваривање права на породичну пензију родитељу лица из члана 

37. став 1. овог закона (ради се о лицу којем се посебан стаж рачуна у двоструком 

трајању) које је погинуло у вршењу војне дужности у периоду од 17. августа 1990. 

године до 19. јуна 1996. године, законодавац је,  по оцјени Суда, на основу и у оквиру 

наведеног уставног овлашћења оспореном законском одредбом, којом је са погибијом у 

вршењу војне дужности у периоду од 17. августа 1990. године до 19. јуна 1996. године 

изједначио смрт која је наступила као посљедица рањавања у вршењу тих дужности, као 

и смрт због болести која је узрочно-посљедично везана за вршење војне дужности, 

омогућио да и родитељи ових лица остваре право на породичну пензију. Утврђивање 

круга лица која могу остварити право на породичну пензију и услова који морају бити 

испуњени како на страни умрлог осигураника, односно корисника пензије, тако и на 

страни чланова породице ствар је законодавне политике коју Уставни суд сагласно 

члану 115. Устава није надлежан да оцјењује.  

 

Разматрајући наводе предлагача који се односе на несагласност оспорене одредбе 

члана 78. став 1. Закона са начелом равноправности грађана из члана 10. Устава Суд је, 

прије свега, констатовао да предлагач  не тврди да је оспорена одредба несагласна са 

наведеним уставним начелом због оних лица која на основу наведеног прописивања 

могу остварити право на породичну пензију, већ у суштини, због тога што том одредбом 

нису обухваћена и нестала лица, како би и њихове породице могле остварити право на 

породичну пензију. Дакле, по оцјени Суда, интенција предлагача није да се из правног 

поретка уклони оспорена законска одредба, јер се тиме не би постигло изједначавање 

породица несталих лица са породицама погинулих лица, односно лица чија је смрт 

изједначена са погибијом у вршењу војне дужности у периоду од 17. августа 1990. 

године до 19. јуна 1996. године, већ да, како то предлагач наводи, Суд надлежним 

органима да своје мишљење и приједлог за измјену оспорене одредбе Закона. Имајући у 
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виду одредбу члана 115. Устава Суд је утврдио да није надлежан за одлучивање овим 

поводом. Наиме, Суд је на основу наведене уставне одредбе надлежан да цијени 

уставност постојеће правне норме, а не и непостојећих, односно шта би та норма требало 

да садржи, а није надлежан ни да даје мишљења о појединим законским рјешењима те да  

предлаже њихове измјене и допуне.   

 

Уз то, Суд је утврдио да оспорена законска одредба, која прописује да се са 

погибијом у вршењу војне дужности у периоду од 17. августа 1990. године до 19. јуна 

1996. године изједначава смрт која је наступила као посљедица рањавања у вршењу тих 

дужности, као и смрт због болести која је узрочно-посљедично везана за вршење војне 

дужности, не доводи у питање остваривање начела једнакости грађана из члана 10. 

Устава, јер наведена законска одредба не искључује остваривање права на породичну 

пензију било ког лица, па ни чланова породице несталих лица. Приликом овакве оцјене 

Суд је имао у виду да је са чињеницом смрти изједначено проглашење несталог лица 

умрлим, који поступак је прописан Законом о ванпраничном поступку („Службени 

гласник Републике Српске“ број 36/09), те да се проглашење несталог лица умрлим и 

податак о смрти који је доказан у судском или другом законом прописаном поступку 

уписује у матичну књигу умрлих — члан 25. Закона о матичним књигама („Службени 

гласник Репубчлике Српске“ бр. 111/09 и 43/13). Дакле, по оцјени Суда, након што се 

нестало лице у судском или другом законом прописаном поступку прогласи умрлим и 

податак о смрти упише у матичну књигу умрлих, породица несталог лица на исти начин 

као и породица сваког другог умрлог осигураника,  остварује право на породичну 

пензију.  

 

У погледу навода да оспорена одредба Закона није у сагласности са одредбама 

Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 131/11 

и 40/12) Суд је утврдио да Уставни суд, према одредбама члана 115. Устава, није 

надлежан да оцјењује међусобну усклађеност закона као аката исте правне снаге.   

 

На основу изложеног одлучено је као у  изреци  ове одлуке. 

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, Зоран 

Липовац, проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић. 

 

 

Број: У-54/13                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

26. јун 2014. године                                                                            УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                                  Џерард Селман 

 

 

 

С обзиром да није надлежан да цијени уставност правне норме која није на 

снази, као ни да даје мишљења о појединим законским рјешењима и предлаже њихове 

измјене и допуне, Уставни суд је одбио приједлог за оцјену уставности. 
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Одлука 

Број: У-63/13 oд 26. јуна 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 58/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 37. став 1. тачке а) и г), члана 60. став 1. тачка д) и члана 61. став 1. тачка д) 

Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

104/11 и 92/12), на сједници одржаној 26. јуна 2014. године, донио је  

 

 

О Д Л У К У 

 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности члана 41. тачка а), члана 

101. став 1. тачка ж) и члана 102. став 3, у дијелу којим упућује на прекршај 

предвиђен у члану 102. став 1. тачка о) Закона о шумама („Службени гласник 

Републике Српске“ број 75/08 и 60/13). 

 

Одбацује се приједлог за оцјену уставности члана 39. став 3. и члана 72. 

Закона о шумама („Службени гласник Републике Српске“ број 75/08 и 60/13). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Удружење приватних шумовласника „Наша шума“ из Челинца је дана 18. 

септембра 2013. године поднијело Уставном суду Републике Српске приједлог за 

утврђивање неуставности члана 39. став 3. Закона о шумама („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 75/08 и 60/13). У приједлогу се истиче да оспорена законска 

одредба омогућава монополски положај Јавном предузећу шумарства „Шуме Републике 

Српске“ а.д. Соколац и то, нарочито, приликом предузимања стручно-техничких 

послова. Даље се наводи да су приватни власници шума, у чије име уговор са вршиоцем 

стручно-техничких послова склапа Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, у неравноправном положају у односу на Републику као власника која 

овакав уговор закључује самостално. Предлагач сматра да су тиме приватни власници 

шума ограничени у коришћењу своје имовине. У приједлогу се истиче да оспорена 

одредба није у сагласности са чланом 4. Закона о предузећима, те чланом 1. став 1. тачка 

ц) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, а бројеви службених гласила у којим 

су ови закони објављени нису наведени. С обзиром на изложено, предлаже се да Суд 

утврди да члан 39. став 3. Закона о шумама није у сагласности са члановима 52. став 2, 

53, 54. и 56. став 1. Устава као и са чланом 14. Европске конвенције о заштити људских 

права и основних слобода, те са чланом 1. Протокола 1 уз Конвенцију. 

 

Цвијетин Благојевић из Пакленице дао је, 24. октобра 2013. године, Уставном 

суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности 

члана 41. тачка а), члана 72, члана 101. став 1. тачка ж) и члана 102. став 3. Закона о 

шумама („Службени гласник Републике Српске“ број 75/08). Из навода иницијативе 

проистиче да се оспоравање члана 102. став 3. односи на дио норме којим се упућује на 

прекршај предвиђен ставом 1. тачка о) овог члана. У иницијативи се износи становиште 

да се оспореним одредбама власник шуме ограничава у располагању и управљању овом 

имовином, те се изражава незадовољство начином организовања и управљања 

финансијским средствима Фонда за унапређење шума. Предлаже се да Суд утврди да 

оспорене одредбе Закона нису у складу са чланом 48. став 1. и чланом 60. Устава. 
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Суд је, сагласно члану 9. ставови 1. и 3. Пословника о раду Уставног суда 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/12 и 29/13), 

рјешењем број У-63/13 од 27. новембра 2013. године, одлучио да споји поступке по 

приједлогу број У-63/13 и иницијативи број У-74/13, те да у овим устаноправним 

стварима проведе јединствен поступак под бројем У-63/13. 

 

У одговору Народне скупштине Републике Српске се истиче да је усвајајући 

Закон о шумама законодавац имао намјеру да на свеобухватан и системски начин уреди 

област од општег интереса, водећи рачуна, притом, о међународним стандардима у 

области шумарства. Истичу да су казнене одредбе садржане у одредбама чланова 101. и 

102. Закона у функцији остварења циљева Закона, те да су у складу са члановима 48. и 

60. Устава, као и да је Суд, рјешавајући у предмету У-69/11, оцијенио да су, између 

осталог, и чланови 39. и 72. Закона у складу Уставом. У одговору се наводи да 

подносиоци приједлога на неадекватан начин тумаче чланове 48, 49. те 52. Устава, те се 

истиче право законодавца да цијени постојање друштвених околности које оправдавају 

прописивање ограничења у коришћењу шума, сматрајући да управо оспораване законске 

одредбе омогућавају досљедну примјену члана 60. Устава.  

 

Оспореним чланом 39. став 3. Закона о шумама („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 75/08 и 60/13) прописано је да је извршилац стручно-техничких послова у 

шумама у приватној својини Јавно предузеће шумарства, док је у оспореном члану 41. 

тачка а) утврђено да се, уколико овим законом није другачије одређено, забрањује свака 

сјеча која није у складу са планским документима у шумарству. Казненим одредбама 

Закона одређено је да ће се новчаном казном од 5000 до 15 000 КМ казнити за прекршај 

предузеће или друго правно лице ако врши забрањене радње прописане чланом 41. 

Закона (члан 101. став 1. тачка (ж)). Чланом 102. став 3. Закона је између осталог 

прописано да ће се новчаном казном од 300 до 900 КМ казнити физичко лице за 

прекршај предвиђен у ставу 1. тачка о) овог члана, који прекршај чини вршењем промета 

сортимената из шума супротно одредбама члана 72. овог закона. Оспореним чланом 72. 

Закона забрањено је дрво и дрвне сортименте произведене у шуми возити од пања и 

транспортовати док се не жигошу и обројче (став 1), као и да прије стављања у промет 

дрво мора бити жигосано, обројчено и снабдјевено отпремним исказом који садржи: 

запремину и врсту сортимента по врстама дрвета, квалитетне класе, начин 

обиљежавања, мјесто и датум отпреме и рокове важења, те начин превоза и мјесто 

отпреме (став 2), да се посјечено дрво жигоше у шуми на мјесту израде дрвних 

сортимената, а да се отпремним исказом и постојањем жига и броја на дрвету доказује 

поријекло дрвета, а дрво затечено у промету без доказа о поријеклу сматра се бесправно 

посјеченим (ставови 3. и 4). Поред наведеног, овом одредбом Закона прописано је и да 

надлежни инспекцијски орган као и овлашћено лице корисника шума и шумског 

земљишта у својини Републике има право да одузме дрво ако је стављено у промет 

супротно одредби из ставова 1, 2. и 4. овог члана (став 5). Даље је прописана обавеза 

вршиоцу промета, ако посјечено дрво поново ставља у промет, да уз доказе о поријеклу 

из става 4. овог члана изда своју отпремницу у складу са прописима који уређују област 

промета робе (став 6), као и да надзор над прометом дрвета обављају овлашћена лица 

корисника шума и шумског земљишта у својини Републике, чувари шума, инспекција за 

шумарство и ловство и тржишна инспекција (став 7.). Уз то, овом одредбом Закона, у 

ставу 8. је прописано да жигосање посјеченог дрвета и издавање отпремног исказа врше 

лица које је овластио корисник шума и шумског земљишта у својини Републике, а 

жигосање посјеченог дрвета и издавање отпремног исказа за дрво из шума у приватној 

својини врши овлашћени представник извршиоца стручно-техничких послова, док је у 

ставу 9. прописано да жигосање посјеченог дрвета и издавање отпремног исказа за дрво 

које потиче са површина које се у смислу одредаба овог закона не сматрају шумама 
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врши извршилац стручно-техничких послова. Према ставу 10. овог члана Закона, 

министар доноси ближи пропис о облику и садржају шумског жига, евидентирању, 

начину регистровања и чувања, обрасцу отпремног исказа, обрасцу отпремнице, 

условима, начину и року жигосања и обројчавања по квалитетним класама посјеченог 

дрвета.  

У складу са чланом 48. став 1. Устава, њиме зајемчена права и слободе не могу се 

одузети ни ограничити. Одредбом члана 49. Устава је утврђено да се слободе и права 

остварују, а дужности испуњавају непосредно на основу Устава, осим ако је Уставом 

предвиђено да се услови за остваривање појединих слобода, права и обавеза утврђују 

законом, као и да се законом може прописати начин остваривања појединих права и 

слобода само када је то неопходно за њихово остваривање. Чланом 59. Устава утврђено 

је, између осталог, да се законом уређује заштита, коришћење, унапређивање и 

управљање добрима од општег интереса, као и плаћање накнаде за коришћење добара од 

општег интереса и градског грађевинског земљишта, док је, чланом 60. Устава утврђено 

да физичка и правна лица остварују својинска права на непокретности према њиховој 

намјени, у складу са законом, те да се јемчи својина на пољопривредном земљишту, а на 

шумама и шумском земљишту у законом утврђеним границама. Исто тако, тачкама 6. и 

18. Амандмана XXXII на Устав, којим је замијењен члан 68. Устава, утврђено је да 

Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, својинске и облигационе односе и 

заштиту свих облика својине, као и друге односе од интереса за Републику.  

 

Суд је, исто тако, имао у виду да се Законом о шумама („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 75/08 и 60/13) уређује политика и планирање, управљање и 

газдовање шумама и шумским земљиштем, заштита шума, финансирање и вриједност 

шума, катастар шума и шумског земљишта и информациони систем у шумарству, 

имовинскоправни односи, као и друга питања од значаја за шуму и шумско земљиште 

ради унапређивања и одрживог коришћења шума и шумског земљишта и развоја шума, 

те истовремено одређује да се одредбе овог закона примјењују  на све шуме и шумско 

земљиште, без обзира на облик својине (члан 1). Према члану 2. овог закона, шуме и 

шумско земљиште су природна добра од општег интереса и уживају посебну заштиту 

Републике Српске, док се право коришћења шума и шумског земљишта може 

ограничити када је то у општем интересу. Одредбом члана 3. став 1. Закона прописано је 

да су шуме и шумско земљиште на територији Републике у својини Републике и других 

правних и физичких лица, а да шумама и шумским земљиштем у својини Републике 

управља и газдује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (члан 4. став 

1). Поред тога, одредбом члана 5. став 1. овог закона је прописано да су дјелатности од 

општег интереса проучавање кроз истраживање, узгој, заштита, планирање, газдовање, 

одржавање и унапређивање, док је ставом 2. овог члана прописано да се  наведени 

општи интерес остварује: очувањем и унапређивањем постојећих шума и повећањем 

површина под шумама (тачка а), заштитом шума и шумских земљишта (тачка б), 

очувањем и унапређивањем општекорисних функција шума (тачка ц), повећањем 

доприноса сектора шумарства укупном друштвено-економском развоју Републике, 

оптималном производњом дрвета и недрвних производа и других вриједности шума 

(тачка г), израдом стратешких докумената и планова за подручје Републике (тачка д), 

очувањем власништва над постојећим шумама у својини Републике (тачка ђ), 

унапређивањем и одржавањем површина шума приватној својини (тачка е), оснивањем 

јавног предузећа у складу са законом који уређује област јавних предузећа (тачка ж), 

изградњом и одржавањем шумских путева (тачка з), проучавањем шумских екосистема, 

њихових компоненти и односа према факторима настанка и развоја (тачка и), надзор над 

примјеном прописа у области шумарства (тачка ј), обезбјеђењем средстава за заштиту и 

унапређење шума (тачка к), очувањем и развојем генофонда шума (тачка л), пружање 

услуга шумарске струке у односу на полуфункционални концепт коришћења укупних 
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потенцијала шума (тачка љ), сталним праћењем стања шума (тачка м) и извршавањем и 

других послова у складу са одредбама овог закона и подзаконских прописа донесених на 

основу њега (тачка н). Према члану 6. Закона, функције шума могу бити: привредна 

(економска) која подразумијева производњу дрвета и других шумских производа, 

укључујући и ловну дивљач, ради остваривања прихода и општекорисна функција, у 

које спадају еколошке функције, које подразумијевају очување биодиверзитета и 

заштиту земљишта, вода и климе, укључујући и позитивну улогу у везивању угљеника 

из атмосфере, односно производњи кисеоника, те социјалне, које подразумијевају 

рекреацију, туризам, естетску улогу шума, повољан утицај на здравље људи, 

образовање, истраживање, одбрану земље и заштиту грађевина и инфраструктуре. Суд је 

узео у обзир да је чланом 16. Закона прописано да се за потребе управљања и газдовања 

шумама израђују сљедећи плански документи: а) шумскопривредна основа, б) 

дугорочни програм газдовања подручјем крша, в) инвестициони програм газдовања 

индустријским и другим шумским плантажама, г) извођачки пројекат газдовања шумама 

и д) програм коришћења осталих шумских производа, као и да се плански документи из 

става 1. тачке а), б) и в) овог члана трајно чувају. Суд је, исто тако, узео у обзир да у 

складу са чланом 39. став 4. Закона, уговор о обављању стручно-техничких послова у 

шумама у приватној својини, са извршиоцем ових послова, склапа Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

 

Надаље, Суд је имао у виду да је Законом о прекршајима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 34/06, 1/09, 29/10 и 109/11) прописано да 

прекршаји представљају кршење јавног поретка или прописа о економском и 

финансијском пословању утврђена законом или другим прописом, за које су одређена 

обиљежја и за које су прописане санкције (члан 1. став 1). 

 

Узимајући у обзир Уставом утврђене надлежности Републике, као и карактер и 

природу одредаба Закона, Суд је оцијенио да је законодавац поступао у границама 

својих овлашћења прописујући на начин као у члану 41. тачка а), члану 101. став 1. тачка 

ж) и члану 102. став 3, у дијелу којим ова норма упућује на прекршај предвиђен чланом 

102. став 1. тачка о), Закона о шумама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/08 

и 60/13). Одредбом члана 60. Устава се утврђује да, између осталог и шуме и шумско 

земљиште, подлијежу посебном стварноправном режиму, који као такав има предност у 

односу на опште принципе стварноправног уређења. Рјешењем број У-69/11 од 

27.12.2012. године („Службени гласник Републике Српске“ број 6/13), овај суд је 

оцијенио да су Устав и Закон о шумама одредили шуме и шумско земљиште, независно 

од тога ко је титулар права власништва на њима, као добра од општег интереса за 

Републику која имају њену посебну заштиту и која се штите на начин прописан Законом 

о шумама, из чега произлази да се добра од општег интереса могу искоришћавати само 

под условима и на начин прописан одредбама Закона о шумама. Одрживо газдовање 

шумама, како у државном тако и у приватном власништву, а имајући у виду еколошки, 

економски, социјални и културни значај шума, у функцији је развоја друштва уопште, те 

је нужно да провођење активности и у приватним шумама буде подвргнуто контроли 

органа власти. У циљу остваривања друштвено одговорне праксе у газдовању шумама, 

законодавац је, цијенећи однос друштвеног и приватног интереса, а руководећи се 

разлозима цјелисходности, ограничио активности у приватним шумама, између осталог, 

и на начин да је сјечу шуме, на начин прописан одредбом оспореног члана 41. тачка а), 

подредио планирању. Законско уређење ове области, као и дефинисање 

институционалних и финансијских оквира одрживог газдовања, нужно је у спречавању 

претјераног искориштавања шума што је, дугорочно, у интересу и приватних власника 

шума, те они не сносе несразмјеран терет. Суд је оцијенио да у складу са чланом 115. 

Устава, није у надлежности Суда да цијени да ли је нормирање којим се активности у 
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приватним шумама подређују општем интересу, на начин како је то између осталог 

прописано и оспореним чланом 41. тачка а) Закона о шумама, уједно и најцјелисходније 

рјешење. 

 

С обзиром на то да газдовање и искоришћавање шума подлијеже надзору јавне 

власти, то је, посљедично, свако поступање супротно прописаним ограничењима 

подвргнуто прекршајној одговорности. Имајући у виду шири друштвени контекст, 

законодавац је препознао одређена понашања као друштвено неприхватљива, 

квалификујући их као прекршаје, те је, руководећи се разлозима цјелисходности, 

прописао распон у којем их је могуће санкционисати индивидуално одређеном казном. 

Законодавац се кретао у оквиру својих овлашћења када је, између осталог, и оспореним 

чланом 101. став 1. тачка ж) и чланом 102. став 3, у дијелу којим се упућује на прекршај 

предвиђен ставом 1. тачка о) овог члана, прописао да одређена понашања представљају 

повреду јавног поретка, као и када је оваква понашања санкционисао новчаном казном. 

Суд је утврдио да, у складу са чланом 115. Устава, није у његовој надлежности да цијени 

оправданост процјене законодавца према којој су одређена понашања друштвено 

неприхватљива, те подлијежу прекршајној одговорности, нити да цијени да ли је распон 

казне, у оквиру кога је могуће изрећи казну за појединачан прекршај, прописан на 

оптималан начин.  

 

Надаље, рјешењем број У-69/11 од 27. децембра 2012. године, Суд није прихватио 

иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности и законитости, између осталог, 

чланова 39. и 72. Закона о шумама („Службени гласник Републике Српске“ број 75/08), 

на темељу утврђивања да су исти сагласни Уставу, јер се нормирањем као у овим 

одредбама Закона о шумама не ограничава нити одузима право својине, већ се само 

уређује питање коришћења шума и шумског земљишта у циљу очувања и унапређења 

коришћења шума као добра од општег интереса. Суд је узео у обзир да је, накнадно, 

Законом о измјенама и допунама Закона о шумама („Службени гласник Републике 

Српске“ број 60/13) одредба члана 39. став 4. измијењена, те је оцијенио да ова измјена 

није предмет уставноправне контроле у конкретној правној ствари, нити је од значаја за 

коначно одлучивање. Стога је, имајући у виду да је рјешењем овог суда број У-69/11 од 

27. децембра 2012. године, одлучено, између осталог, и о уставности оспореног члана 39. 

став 3. и оспореног члана 72. Закона, Суд одбацио приједлог, у овом дијелу, будући да је 

већ одлучивао о истој ствари.  

 

У вези са захтјевом којим се предлаже оцјена сагласности оспореног члана 39. 

став 3. Закона о шумама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/08 и 60/13) са 

чланом 4. Закона о предузећима, те чланом 1. став 1. тачка ц) Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине, Суд је оцијенио да, сагласно члану 115. Устава, није надлежан да 

одлучује о међусобној усаглашености закона.   

 

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке.  

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, Зоран 

Липовац, проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић.   

 

Број: У-63/13                          ПРЕДСЈЕДНИК  

26. јун 2014. године                                                        УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                   Џерард Селман 
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Иако Устав јамчи право својине на шумама и шумском земљишту у законом 

утврђеним границама, није у несагласноти с њим законска одредба којом је 

законодавац, цијенећи однос друштвеног и приватног интереса, а руководећи се 

разлозима цјелисходности, ограничио активности у приватним шумама и њену 

сјечу подредио планирању. 

Није у надлежности Уставног суда да цијени оправданост процјене 

законодавца према којој су одређена понашања друштвено неприхватљива и као 

таква кажњива, нити да цијени да ли је распон казне прописан на оптималан 

начин. 
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Рјешење 

Број: У-77/13 oд 26. јуна 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 58/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 37. став 1. тачка д) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике 

Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници 

одржаној 26. јуна 2014. године, д о н и о  је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјену уставности 

члана 40. став 1. тачка г) Закона о државним службеницима ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 118/08, 117/11 и 37/12) и уставности поступка доношења 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 

Министарству просвјете и културе ("Службени гласник Републике Српске" број 

50/13). 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Фатима Карарић из Приједора дала је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности члана 40. став 1. тачка г) 

Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 118/08, 

117/11 и 37/12) и уставности поступка доношења Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству просвјете и културе 

("Службени гласник Републике Српске" број 50/13). У иницијативи се наводи да је 

наведеном законском одредбом нарушено начело равноправности и једнакости из члана 

10. Устава Републике Српске, јер је оспореним прописивањем онемогућено свим 

потенцијалним кандидатима да под једнаким условима конкуришу за радно мјесто у 

републичким органима управе. Поред тога, давалац иницијативе сматра да поступак 

доношења оспореног Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста у Министарству просвјете и културе није у сагласности са Уставом, али не наводи 

које уставне одредбе су повријеђене приликом доношења овог акта.  

 

С обзиром на чињеницу да је утврђено да је након подношења иницијативе 

давалац иницијативе преминула, Суд је, примјеном члана 37. став 1. тачка д) Закона о 

Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 

92/12), одлучио да не прихвати иницијативу, јер не постоје процесне претпоставке за 

вођење поступка и одлучивање по закону.  

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, Зоран 

Липовац, проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић.  

 

Број: У-77/13                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

26. јун 2014. године                                                                                УСТАВНОГ СУДА                     

                                                                                                                  

                                                                                                                     Џерард Селман     
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 Уставни суд неће прихватити иницијативу за покретање поступка за оцјену 

уставности и законитости општег акта у случају када умре подносилац 

иницијативе, јер не постоје процесне претпоставке за даљње вођење уставносудског 

поступка. 
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Рјешење 

Број: У-79/13 oд 26. јуна 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 58/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 37. тачка г) и члана 61. став 1. тачке г) и д) Закона о Уставном суду Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници 

одржаној 26. јуна 2014. године, д о н и о  је 
   

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

      

 Не прихвата се иницијатива за оцјену уставности чланова 2, 3. и 5. Закона о 

измјенама и допуни Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у 

Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 116/12). 
  

   

О б р а з л о ж е њ е 
            

Мирјана Радуловић, Гордана Војводић, Лана Дашић, Данијела Васиљевић, Јелена 

Јанковић, Вања Пејаковић, Јелена Граховац, Владимир Симовић, Милан Росић, Вибор 

Вучић, Предраг Тепић и Драгомир Обрадовић — дали су Уставном суду Републике 

Српске иницијативу за оцјену уставности чланова 2, 3. и 5. Закона о измјенама и допуни 

Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 116/12) и то: члана 2. у дијелу којим се 

мијења члан 4. став 5. Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у 

Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 30/07 и 118/07); члана 

3, у цјелини, те члана 5. у дијелу којим је измијењена одредба члана 8. став 3. истог 

закона. У иницијативи се истиче да су прописивањем на начин као у оспореном дијелу 

члана 2. Закона, којим је одређено умањење основне мјесечне плате вишим стручним 

сарадницима и стручним сарадницима за 10%, повријеђени чланови 10. и 39. став 5. 

Устава Републике Српске. Даваоци иницијативе истичу да се обим послова које 

обављају није мијењао па, стога, не постоји основ за умањивање њихових плата, као и да 

је умањење извршено без примјене било каквих параметара. С тим у вези подсјећају да 

се, сходно Закону о платама запослених у органима управе Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 118/07), државним службеницима плата 

регулише кроз повећања цијене рада што, у случају стручних сарадника, у контексту 

Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској, није 

могуће, али и да су судијске плате, у чијем послу стручни сарадници несмањеним 

капацитетом асистирају, остале непромијењене. Иницијативом се, надаље, истиче да је 

оспореним чланом 3. Закона укинута могућност регулисања основне мјесечне плате 

стручним сарадницима, што је, исто тако, у супротности са начелима једнакости и 

равноправности из члана 10. Устава, јер, како се наводи, методологија усклађивања 

плата у односу на просјечну нето плату у БиХ чини право на регулисање основне 

мјесечне плате општим правом, те оно не може бити условљено радним мјестом или 

посебним условима рада. Даваоци иницијативе, исто тако, сматрају да су њихова права 

зајемчена чланом 10. Устава повријеђена и оспореном одредбом члана 5. Закона, којим 

је, суштински, брисано нормирање које је, између осталог, прописивало право на 

накнаду за годишњи одмор и стручним сарадницима, као и начин њеног обрачуна. 
     
 Разматрајући дату иницијативу Суд је, рјешењем од 27. новембра 2013. године, 

покренуо поступак за оцјењивање уставности чланова 2, 3. и 5. Закона  о измјенама и 
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допуни Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 116/12). 
 

      У одговору на иницијативу који је Суду доставила Народна скупштина Републике 

Српске истиче се да је иницијатива заснована на произвољном тумачењу Устава, као и 

да, суштински, одражава незадовољство даваоца начином на који је Закон уређује 

релевантну материју, а што може бити предмет законодавне, а не уставносудске  

процедуре. Надаље се истиче да судије, сходно Закону о судовима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 37/12), нису радници суда, као и да су 

њихове плате утвђене Уставом, због чега је, неадекватно поредити статус стручних 

сарадника са статусом судија. Истиче се да висина плате зависи од економских услова у 

друштву, као и да предметни закон све субјекте који се налазе у истој или сличној 

ситуацији третира на исти начин. Наводи се да је у ингеренцији законодавца да законски 

уреди материју плата радника суда, док, у складу са чланом 115. Устава, није у 

надлежности Суда да оцјењује цјелиходност законског рјешења.     

Оспореном нормом члана 2. Закона о измјенама и допуни Закона о платама и 

другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској („Службени гласник 

Републике Српске“ број 116/12), у дијелу којим се мијења члан 4. став 5. Закона о 

платама и другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 30/07 и 118/07), прописано је да се основна мјесечна 

плата из ст. 1, 2, 3. и 4. овог члана умањује се за 10%. Ставовима 1, 2, 3. и 4. члана 4. 

утврђене су основне мјесечне плате стручних сарадника основног и окружног 

привредног суда, те окружног и Републичког тужилаштва, као и основна мјесечна плата 

виших стручних сарадника окружног, Вишег привредног суда, те Врховног суда 

Републике Српске. Оспорени члан 3. утврђује измјене и допуне члана 6. Закона о 

платама и другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 30/07 и 118/07), те прописује да се у ставу 1. члана 6. 

ријечи: „чл. 2, 3. и 4.“ замјењују ријечима: „чл. 2. и 3.“, а број: „800“ замјењује бројем: 

„900“ (став 1); да се у  ставу 2. број: „800“ замјењује бројем: „900“, ријечи: „и стручних 

сарадника“  бришу се, а ријечи: „чл. 2, 3, односно 4.“ замјењују се ријечима: „чл. 2. и 3.“ 

(став 2), док се у ставу 4. послије ријечи: „мјесечна плата судија“ брише запета и додаје 

ријеч: „и“, а ријечи: „и стручних сарадника из члана 4. овог закона“ бришу се, а послије 

ријечи: „плате судија“ брише се запета и додаје ријеч: „и“, а ријечи: „и стручних 

сарадника из члана 4. овог закона“ бришу се (став 3). Члан 6. Закона о платама и другим 

накнадама судија и тужилаца у Републици Српској („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 30/07 и 118/07) прописивао је сљедеће: плате прописане чланом 2, 3. и 4. 

овог закона неће се повећавати све док просјечна мјесечна нето плата у Босни и 

Херцеговини израчуната за календарску годину не достигне или не пређе износ од 800 

КМ (став 1); почевши од године која услиједи након године у којој просјечна мјесечна 

нето плата у Босни и Херцеговини израчуната за календарску годину по први пут 

достигне или пређе износ од 800 КМ, основна мјесечна плата судија и тужилаца и 

стручних сарадника прописана чл. 2, 3, односно 4. ће се годишње кориговати за 

проценат повећања просјечне мјесечне нето плате у Босни и Херцеговини (став 2); 

проценат повећања из става 2. овог члана израчунаће се тако што ће се упоредити 

просјечна мјесечна нето плата у Босни и Херцеговини за календарску годину са 

просјечном мјесечном нето платом у Босни и Херцеговини из претходне календарске 

године (став 3); у случају да се у некој години просјечна мјесечна нето плата у Босни и 

Херцеговини израчуната за календарску годину смањи, основна мјесечна плата судија, 

тужилаца и стручних сарадника из члана 4. овог  закона остаје иста и неће се поново 

повећати све док просјечна мјесечна нето плата у Босни и Херцеговини израчуната за 

календарску годину не достигне највиши ниво од првог повећања плата у складу са 

ставом 2. овог члана; након тога, плате судија, тужилаца и стручних сарадника из члана 
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4. овог закона се повећавају у складу са ставом 2. овог члана (став 4); просјечна мјесечна 

нето плата за календарску годину биће она плата која буде објављена од стране Агенције 

за статистику Босне и Херцеговине (став 5). Чланом 5. Закона о измјенама и допуни 

Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 116/12) мијења се члан 8. Закона о платама 

и другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 30/07 и 118/07), те исти утврђује да судије и тужиоци имају право 

на плаћени годишњи одмор у трајању од 30 радних дана (став 1); да поред права на 

годишњи одмор дефинисаног у ставу 1. овог члана судије и тужиоци имају право на два 

плаћена и два неплаћена дана одмора годишње за задовољење вјерских потреба (став 2), 

као и право на нето накнаду за годишњи одмор у износу од 50% основне мјесечне плате 

из члана 2. тачка а), односно члана 3. тачка а) овог закона (став 3). Надаље, утврђено је 

да се нето накнада за годишњи одмор из става 3. овог члана плаћа као додатак на 

редовну плату у јулу сваке године, без обзира на то када се узима годишњи одмор (став 

4), као и да ће плаћени годишњи одмор за сваког судију и тужиоца бити регулисан 

планом годишњих одмора који ће одредити предсједник суда или главни тужилац на 

годишњој бази у складу са прописима о унутрашњем пословању предметног суда, 

односно тужилаштва (став 5). 

 

У поступку оцјене уставности оспорених чланова Закона Суд је имао у виду да је 

чланом 10. Устава Републике Српске утврђено да су грађани Републике равноправни у 

слободама, правима и дужностима, једнаки пред законом и уживају исту правну заштиту 

без обзира на расу, пол, језик, националну припадност, вјероисповијест, социјално 

поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и друго увјерење, друштвени 

положај или друго лично својство, а да у складу са чланом 39. став 5. Устава, свако по 

основу рада има право на зараду, у складу са законом и колективним уговором, као и да 

се, у складу са одредбом члана 49. ставови 1. и 2. Устава, слободе и права остварују, а 

дужности испуњавају непосредно на основу Устава, осим ако је Уставом предвиђено да 

се услови за остваривање појединих од њих утврђују законом, док се законом може 

прописати начин остваривања појединих права и слобода само када је то неопходно за 

њихово остваривање. Тачком 12. Амандмана XXXII на Устав, којим је замијењен члан 

68. Устава, утврђено да Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, радне односе.  

 

Суд је, надаље, имао у виду да је чланом 1. Закона о платама и другим накнадама 

судија и тужилаца у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

30/07, 118/07, 116/12) прописано да се овим законом утврђују плате, накнаде и одређена 

материјална права судија и тужилаца и стручних сарадника у Републици Српској. 

 

Суд је, исто тако, узео у обзир да је чланом 4. Закона о раду („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 38/00, 40/00, 47/02, 38/03, 66/03, 20/07) прописано да ће се 

одговарајуће одредбе овог закона примјењивати и на раднике запослене у органима 

државне управе, правосуђа, унутрашњих послова, царинске службе и у другим 

државним органима и организацијама, уколико другим законом није другачије одређено, 

као и да је чланом 59. истог закона утврђено да радник остварује право на регрес за 

коришћење годишњег одмора, у складу са колективним уговором, правилником о раду и 

уговором о раду. 

 

 Поред наведеног, Суд је имао у виду да је чланом 68. став 2. Закона о судовима 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 37/12)  прописано да су 

радници суда, у смислу овог закона, сва запослена лица осим судија.  
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     Разматрајући наводе из иницијативе којима се, у наведеном дијелу, оспорава члан 

2. Закона о измјенама и допуни Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца 

у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 116/12), Суд је имао у 

виду да његовом одлуком у предмету број У-6/13 од 19. фебруара 2014. године 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 14/14) није прихваћена иницијатива за 

покретање поступка за оцјену уставности и законитости, између осталог, и члана 2. 

Закона о измјенама и допунама Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца 

у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 116/12), и то на 

основу утврђивања да је исти сагласан Уставу. Суд је оцијенио да прописивањем висине 

плате стручних сарадника, као оспореним чланом, нису доведене у питање уставне 

гаранције о праву на зараду по основу рада из члана 39. став 5. Устава, јер предметне 

законске одредбе ни на који начин не ограничавају, нити онемогућавају остваривања 

овог права. Суд је, такође, оцијенио да су висина основне плате, као и евентуална 

законом предвиђена умањења плате, ствар цјелисходне процјене законодавца. Поред 

тога, утврђено је да су неосновани наводи иницијативе да су стручни сарадници 

доведени у неравноправан положај у односу на друге раднике суда којима плата није 

умањена, јер се ради о субјектима који обављају различите послове и имају битно 

различите обавезе и одговорности из радног односа, тако да се, у конкретном случају, не 

могу поредити у смислу гаранција из члана 10. Устава. Стога је, Суд, имајући у виду да 

је одлуком у предмету број У-6/13 од 19. фебруара 2014. године, одлучено, између 

осталог, и о уставности оспореног члана 2, у дијелу којим се мијења члан 4. став 5. 

Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 30/07 и 118/07) — ријешио да не прихвати 

иницијативу у овом дијелу, будући да је већ одлучивао о истој правној ствари.  

  

 Узимајући у обзир Уставом утврђене надлежности Републике, као и карактер и 

природу одредаба Закона, Суд је, надаље, оцијенио да је законодавац поступао у 

границама својих овлашћења прописујући на начин као у оспореном члану 3. Закона о 

измјенама и допуни Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у 

Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 116/12). Устав 

Републике Српске, гарантујући право на зараду по основу рада, не утврђује висину ове 

зараде, нити претендује да уреди начин њеног обрачуна. Устав не познаје ограничења  у 

погледу овлашћења законодавца да системским или посебним законима регулише право 

на зараду по основу рада, што подразумијева и његово овлашћење да дефинише, између 

осталог, и методологију за обрачун плата. Утврђивање одговарајуће методолигије јесте 

предмет законодавне политике и у директној је зависности од економских прилика у 

друштву. Процјена економске, социјалне или друге оправданости начина на који се 

израчунава висина зараде по основу рада, јесте предмет законодавне политике, а оцјена 

њене цјелисходности, у складу са чланом 115. Устава, није у надлежности Суда. Надаље, 

чланом 68. став 2. Закона о судовима Републике Српске јасно је направљена разлика 

између судија и осталих радника суда, а у коју категорију спадају и стручни сарадници. 

Стога је, по оцјени Суда, неоправдано испитивање повреде права на једнакоправан 

третман између ових различитих категорија субјеката права у домену радноправних 

односа, односно зајемченог права на зараду по основу рада. Уставни принцип једнакости 

не подразумијева једнакост у апсолутном смислу, већ изједначеност у правима и 

обавезама оних грађана који се, са аспекта удовољавања одређеним истим 

критеријумима, могу сврстати у заједничку категорију, а који се, притом, налазе у истим 

правним ситуацијама, због чега је Суд утврдио да оспореним чланом 3. Закона нису 

повријеђена начела зајемчена чланом 10. Устава. 

 

Суд је, надаље, анализирајући наводе у контексту одредаба оспореног члана 5. 

Закона, које се суштински односе на измијењену формулацију одредба члана 8. став 3. 
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Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 30/07 и 118/07), а којом су из права исплате 

накнаде за годишњи одмор изузети стручни сарадници, утврдио да се накнада за 

годишњи одмор не може подвести под уставну гаранцију права на зараду по основу 

рада. Уважавајући да регрес за годишњи одмор, у складу са општим прописом, односно 

Законом о раду, представља, могући, необлигаторни, додатак на редовну плату, Суд је 

оцијенио да је законодавац поступао у оквиру својих овлашћења када је стручним 

сарадницима и радницима судске управе, иако и једни и други јесу радници суда, 

посебним законима, уредио право на регрес за годишњи одмор. По оцјени Суда 

законодавац има дискрецију да посебним законима, у овом случају, Законом о платама и 

другим накнадама судија и тужилаца и Законом о платама запослених у органима управе 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 116/12), а на темељу 

општег принципа, на различите начине уреди права и обавезе по основу рада за поједине 

категорије запослених. Од значаја је, при томе, да ли је остваривање појединих права из 

рада и по основу рада која су предвиђена општим прописима обезбијеђено и другим 

категоријама запослених на које се примјењују посебни прописи, и то тако да сва лица у 

тој категорији запослених која се налазе у истој ситуацији право остварују на исти 

начин. Као што је већ констатовано, не постоји уставно јемство исплате регреса за 

годишњи одмор, а општа законска норма није, у овом смислу, облигаторна, односно не 

садржи забрану нити прописује обавезу регулисања исплате регреса за годишњи одмор. 

Суд је оцијенио да није од уставноправног значаја да ли је законодавац искористио 

могућност да законском нормом утврди накнаду за годишњи одмор одређеној категорији 

запослених, јер конкретизација исте зависи од различитих друшвених аспеката и ствар је 

цјелисходне процјене. Суд је оцијенио да се у овом случају не ради о легислативом 

пропусту, те да није у његовој надлежности да оцјењује уставност и законитост норме са 

становишта да је њен доносилац пропустио да њоме уреди нешто, што му, притом, није 

ни било у обавези. Суд је утврдио да релевантно прописивање спада у домен 

законодавне политике и у искључивој је законодавчевој дискрецији, а, с обзиром на 

надлежности утврђене чланом 115. Устава, није у оквиру овлашћења Суда да цијени 

оправданост законодавне политике. Надаље, када је ријеч о наводима о повреди начела 

из члана 10. Устава, а у контексту поређења статуса стручних сарадника са статусом 

судија, чије је право на регрес за годишњи одмор конкретизовано оспореним чланом 5. 

Закона, Суд је имао у виду своју одлуку у предмету број У-37/08 („Службени гласник 

Републике Српске“ број 98/09), у којој је утврђено да је законодавац поступио супротно 

Уставу када је, Законом о допунама Закона о платама и другим накнадама судија и 

тужилаца у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 118/07), 

брисао судијско право на нето накнаду за годишњи одмор, јер је тиме свим судијама 

умањио накнаде зајемчене Уставом. Предметна одлука заснована је на уставној 

гаранцији садржаној у Амандману XCVI на Устав, којим је из измијењен члан 127. 

Устава и којим је, поред осталог, утврђено да плата и друге накнаде судији не могу бити 

умањене за вријеме вршења судијске функције, осим као посљедица дисциплинског 

поступка у складу са законом. Суд је, дакле, утврдио да судијско право на регрес за 

годишњи одмор подлијеже уставној забрани смањења износа накнада судијама, осносно 

да представља уставну категорију. Као што је већ наведено, са аспекта уставног 

принципа једнакости није оправдано поредити стручне сараднике и судије, нити пак 

стручне сараднике и раднике судске управе јер се ради о различитим категоријама 

субјеката права који обављају значајно различите врсте послова, те имају битно 

различите обавезе и одговорности из радног односа. С обзиром на изложено, Суд је 

утврдио да оспореним нормирањем из члана 5. Закона о измјенама и допуни Закона о 

платама и другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској („Службени 

гласник Републике Српске“ број 116/12), а у контексту изостављања нормирања права на 
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регрес за годишњи одмор стручним сарадницима, законодавац није повриједио уставне 

гаранције из члана 10. Устава.  

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења. 

 

  

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, Зоран 

Липовац, проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић. 

   

Број: У-79/13                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

26. јун 2014. године                                                                               УСТАВНОГ СУДА 

  

                                                                                                                    Џерард Селман  

 

 

 

 

 

 

Утврђивање одговарајуће методолигије за обрачун плата у директној је 

зависности од економских прилика у друштву, тако да процјена економске, 

социјалне или друге оправданости начина на који се израчунава висина зараде по 

основу рада јесте предмет законодавне политике, а оцјена њене цјелисходности није 

у надлежности Уставног суда. 

С обзиром да не постоји уставно јемство исплате регреса за годишњи одмор, 

а општа законска норма не садржи забрану нити прописује обавезу регулисања 

исплате регреса, Уставни суд је оцијенио да није од уставноправног значаја 

чињеница да ли је законодавац искористио могућност да законском нормом утврди 

накнаду за годишњи одмор одређеној категорији запослених, јер конкретизација 

исте зависи од различитих друшвених аспеката и ствар је његове цјелисходне 

процјене . 
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Рјешење 

Број: У-47/13 oд 24. септембра 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 90/14 

 

Уставни Суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 24. 

септембра 2014. године, д о н и о  ј е  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјену уставности и законитости члана 15. 

став 1. и 3. Правилника о финансирању основних школа („Службени гласник 

Републике Српске“ број 5/09 и 75/14). 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Војин М. Бадњар из Љубије, Приједор, дао је Уставном суду Републике Српске (у 

даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности и 

законитости члана 15. став 1. и 3. Правилника о финансирању основних школа 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 5/09), који је донио министар просвјете и 

културе. Давалац иницијативе сматра да оспорено прописивање доводи у неравноправан 

положај лица запослена у школи на радном мјесту психолог у односу на лица запослена 

на радном мјесту педагог, чија је плата, у оквиру 40 - часовне радне седмице, за исти рад 

и са истим степеном стручне спреме у основи већа за 40% од плате психолога. Овакво 

прописивање, према наводима даваоца иницијативе, није у сагласности са чланом 90. 

став 2. и 3. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 55/07 – 

пречишћени текст), чланом 8. став 1. тачка б) Закона о платама запослених у области 

просвјете и културе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

118/07 и 64/08), члановима 104. до 109. и чланом 114. Закона о основном образовању и 

васпитању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/08, 71/09 и 104/11), а тиме ни 

са одредбама чланова 33, 39. став 5. и 108. Устава Републике Српске. Поред тога, 

давалац иницијативе износи своја тумачења појединих одредаба цитираних закона, као и 

чињеницу да је Закон о административној служби у управи Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 16/02, 62/02, 38/03, 49/06 и 20/07), чији је 

члан 112. наведен као правни основ за доношење оспореног акта, престао да важи 

ступањем на снагу Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12). Предлаже да Суд утврди да оспорене одредбе 

Правилника нису у сагласности са Уставом и законом.    

 

У одговору Министарства просвјете и културе Републике Српске наведено је да 

су оспореним актом прописана радна мјеста са пуним, односно непуним радним 

временом у зависности од броја формираних одјељења, укључујући чињеницу да је обим 

послова стручног сарадника директно везан за број ученика, односно одјељења и да је 

износ расположивих буџетских средстава ограничен. Сматрају да су оспорене одредбе 

члана 15. став 1. и 3. Правилника у сагласности са чланом 42. и 90. Закона о раду, јер је у 

питању рад са непуним радним временом, за који послодавац и стручни сарадник 

закључују уговор о раду. С стим у вези истичу да је смањен број одјељења, односно 

обим посла у основним школама и да су са психолозима и другим стручним 

сарадницима закључени уговори о раду са непуним радним временом, на које нису 

уложене жалбе; са чланом 16. став 2. Закона о платама запослених у области просвјете и 
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културе Републике Српске, према којем се запосленом који ради са непуним радним 

временом основна мјесечна плата одређује сразмјерно времену проведеном на раду. Уз 

то, сматрају да поменути закон и оспорени акт не регулишу исту материју, па не могу 

бити у супротности; са чланом 114. Закона о основном образовању и васпитању, јер се 

наставници и стручни сарадници у основним школама примају у радни однос на исти 

начин и под једнаким условима, прописаним овим законом, као и Законом о раду. У 

погледу навођења правног основа за доношење предметног акта истакнуто је да је у 

вријеме доношења оспореног акта на снази био Закон о административној служби у 

управи Републике Српске и да је истовремено у поступку доношења био и Закон о 

републичкој управи који је 24. децембра 2008. године ступио на снагу. Предложено је да 

Суд дату иницијативу не прихвати.        

   

Правилник о финансирању основних школа („Службени гласник Републике 

Српске“ број 5/09 и 75/14) донио је министар просвјете и културе (у даљем тексту: 

министар), на основу члана 153. став 6. Закона о основном образовању и васпитању 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 74/08) и члана 112. Закона о 

административној служби у управи Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 16/02, 62/02, 38/03, 42/04, 49/06 и 20/07). Овим Правилником регулише се 

начин финансирања основних школа (члан 1). 

  

 Оспореним одредбама члана 15. овог Правилника прописано је да школа која има 

24 одјељења може правилником о организацији и систематизацији радних мјеста 

систематизовати радно мјесто психолог (став 1) и да се школи која има мање од 24 

одјељења умањује право на радно мјесто психолог по коефицијенту 0,05 за свако 

одјељење мање од 24, али не више од 0,5 радног мјеста (став 3).  

 

Одредбама Устава Републике Српске, у односу на које давалац иницијативе 

оспорава наведене одредбе Правилника, утврђено је: да грађани имају право да 

учествују у обављању јавних послова и да под једнаким условима буду примљени у 

јавну службу (члан 33); да свако по основу рада има право на зараду, у складу са 

законом и колективним уговором (члан 39. став 5.); да закони, статути, други прописи и 

општи акт морају бити у сагласности са Уставом, као и да прописи и други општи акти 

морају бити у сагласности са законом (члан 108).   

 

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспорених одредби 

Правилника Суд је, прије свега, имао у виду да је тачком 12. Амандмана XXXII на Устав 

Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, утврђено да Република уређује и 

обезбјеђује, између осталог, радне односе, запошљавање и образовање. Такође, Суд је 

имао у виду и уставне гаранције из члана 49. став 1. и 2. Устава, којим је утврђено да се 

слободе и права остварују, а дужности испуњавају непосредно на основу устава, осим 

када је Уставом предвиђено да се услови за остваривање појединих од њих утврђују 

законом, те да се законом може прописати начин остваривања појединих права и 

слобода само када је то неопходно за њихово остваривање, као и принцип 

равноправности из члана 10. Устава према којем су грађани Републике равноправни у 

слободама, правима и дужностима, једнаки пред законом и уживају исту правну заштиту 

без обзира на расу, пол, језик, националну припадност, вјероисповијест, социјално 

поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и друго увјерење, друштвени 

положај или друго лично својство.   

 

Сагласно наведеним уставним одредбама, Законом о основном образовању и 

васпитању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14) 

уређена је дјелатност основног образовања и васпитања као дио јединственог система 
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образовања (члан 1). Овим законом прописано је да школа доноси годишњи програм 

рада, којим се, поред осталог, утврђују носиоци остваривања наставног плана и 

програма, као и да се наставни процес реализује у: редовним одјељењима састављеним 

од ученика истог разреда, са максимално 30, а оптимално 25 ученика, комбинованим 

одјељењима састављеним од ученика два разреда са максимално 18 ученика или три 

разреда са максимално 12 ученика, четири или пет разреда са максимално 10 ученика, и 

специјалним одјељењима са максимално 10 ученика (чланови 41. и 44). Уређујући статус 

наставника, стручних сарадника и осталих запослених у школи, одредбама Закона је 

одређен правни положај стручних сарадника тако што је: предвиђено да васпитно-

образовни рад у школи обављају наставници и стручни сарадници (члан 104. став 1); да 

стручне послове у школи обавља школска стручна служба: педагог, психолог, социјални 

радник, дефектолог, логопед, библиотекар, те прописан услов да исти морају имати 

завршен први циклус одговарајућег студијског програма или еквивалент, као и да се број 

извршилаца стручних сарадника прописује правилником о финансирању основних 

школа (члан 107), те су таксативно одређени послови за свако радно мјесто поменутих 

стручних сарадника (члан 109). Чланом 114. став 1, 2. и 3. овог закона прописано је да се 

за попуну упражњеног радног мјеста стручног сарадника расписује и објављује конкурс 

у средствима јавног информисања, као и дужност директора да прије тога на то радно 

мјесто распореди стручног сарадника који је у радном односу на неодређено вријеме, за 

чијим радом је дјелимично или потпуно престала потреба у другој школи, уколико је 

сагласан са тим, те закључују уговор о раду на неодређено вријеме. Поред тога, 

уређујући обезбјеђење средстава за рад школе, одредбом члана 153. став 6. Закона 

прописано је да министар доноси правилник о финансирању основних школа, док цијена 

услуга у школи, према члану 154. став 1. тачка б) и став 2. овог закона, изражава 

вриједност и резултат рада којима се обезбјеђује надокнада плате према важећим 

прописима, а да министар прописује мјерила за увођење цијена услуга у школи.        

 

Одредом члана 1. Закона о платама запослених у области просвјете и културе 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/07 и 64/08) уређен је 

начин утврђивања плата запослених лица у установама просвјете и културе Републике 

Српске. Овим законом је прописано: да се основна плата обрачунава мјесечно за пуно 

радно вријеме према радном мјесту и одговарајућој платној групи и платној подгрупи 

(члан 5. став 1); да су начин обрачуна и исплате плата јединствени за сва лица из члана 

1. овог закона и да зависе од радног мјеста, платне групе и платне подгрупе (члан 6); да 

се плате запослених у установама просвјете и културе из члана 1. овог закона, ако се у 

једном од квартала не остварује буџет у планираном обиму, умањују до висине процента 

мање остварених прихода буџета, а одлуку о проценту умањења плате, на приједлог 

Министарства финансија, доноси Влада (члан 7); да се запослени у основној школи 

разврставају у платне групе и платне подгрупе са платним коефицијентом, тако да су у 

другу платну подгрупу разврстани педагог, психолог, логопед, дефектолог, социјални 

радник (VII степен стручне спреме ВСС) са коефицијентом 9,0 (члан 8. став 1. тачка б)); 

да пуно радно вријеме запослених у просвјети и култури износи 40 часова седмично, а 

уколико запослени ради са непуним радним временом, у складу са посебним законом 

или другим прописима, основна мјесечна плата одређује се сразмјерно времену 

проведеном на раду (члан 16). 

 

Суд је утврдио да је у току поступка Закон о платама запослених у области 

просвјете и културе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

118/07, 64/08, 116/09 и 116/12), у односу на који је тражена оцјена законитости 

оспорених одредби Правилника, престао да важи ступањем на снагу Закона о платама 

запослених у области просвјете и културе Републике Српске („Службени гласник 
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Републике Српске“ број 31/14), који на другачији начин уређује правне односе, због чега 

је Суд цијенио законитост оспореног акта у вријеме његовог важења.   

Одредбама члана 90. став 2. и 3. Закона о раду („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 38/00, 40/00, 47/02, 30/03, 66/03, 20/07 и 55/07 – пречишћени текст), као 

општег закона, у односу на које се тражи оцјена законитости оспореног акта, прописано 

је да се радницима гарантује једнака плата за исти рад или рад исте вриједности коју 

остварује код послодаваца, те да се под радом исте вриједности подразумијева рад за 

који се захтијева исти степен стручне спреме, иста радна способност, одговорност, 

физички и интелектуални рад.    

 

Поред тога, Суд је утврдио да је ступањем на снагу Закона о републичкој управи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) 

престао да важи Закон о административној служби у управи Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 16/02, 62/02, 38/03, 49/06 и 20/07), али да ова 

чињеница није од утицаја на оцјену уставности и законитости оспореног акта. Наиме, 

чланом 112. Закона о административној служби у управи Републике Српске,  односно 

чланом 69. Закона о републичкој управи прописано је да органи управе доносе 

правилнике, наредбе и упутства, као и да се правилником разрађују поједине одредбе 

закона или прописа Владе.    

У складу са наведеним законским овлашћењима, министар просвјете и културе је 

био надлежан да донесе правилник којим се регулише начин финансирања основних 

школа. Увидом у оспорени акт утврђено је да прописује методологију: утврђивања 

укупног износа средстава, у оквиру средстава планираних буџетом, за рад школе и то на 

почетку школске године, док се коначан обрачун средстава врши послије реализације 

годишњег програма рада школе, односно часова предвиђених наставним планом и 

програмом (чланови 1. до 6); дефинише и одређује број обрачунских одјељења на основу 

броја ученика у одјељењима истог разреда који имају 18 до 30, односно 32 ученика, тако 

да је предвиђено укупно девет обрачунских одјељења са 241 до 270 ученика, или броја 

ученика у комбинованом одјељењу формираном од два разреда са 18 ученика, односно 

три разреда са 12 ученика, те у специјалним одјељењима која имају до 10 ученика, уз 

предвиђене изузетке (чланови 7. до 10); као и утврђивања броја запослених наставника и 

ваннаставних радника у школи у зависности од норме рада наставника и стручних 

сарадника, те осталих запослених (чланови 11. до 31); те утврђивања укупног износа 

средстава за нето плате наставника једног одјељења и ваннаставних радника (чланови 

32. до 40); накнаде трошкова запослених (чланови 41. и 42); трошкова материјала и 

услуга (чланови 43. до 57); прелазне и завршне одредбе (чланови 58. до 64).  

 

По оцјени Суда, у погледу начина на који су оспореним одредбама Правилника 

регулисани предметни односи, оваквим прописивањем није дошло до повреде начела 

законитости из члана 108. став 2. Устава, односно доносилац овог акта се кретао у 

оквиру који је одређен одредбама члана 107. Закона о основном образовању и васпитању 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), као и члана 5. 

став 1. и члана 16. Закона о платама запослених у области просвјете и културе Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/07 и 64/08) и детаљније разрадио 

ове законске одредбе ради њихове примјене. С обзиром на то да је поменутим Законом о 

основном образовању и васпитању децидирано одређен број ученика у редовним, 

комбинованим и специјалним одјељењима, као објективни критеријум за утврђивање 

наставног плана и програма рада основне школе, укључујући и извршиоце истих (члан 

44), Суд је оцијенио да је доносилац акта, у оквиру својих законских овлашћења, 

прописао метод обрачуна средстава за рад основне школе и сагласно поменутој 

законској одредби предвидио једно обрачунско одјељење са одређеним бројем ученика 

према врсти одјељења, као основицу овог обрачуна, а што истовремено и одређује 
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величину школе. Стога је, по оцјени Суда, доносилац акта могао условити обављање 

послова запослених у основној школи, односно систематизовање радних мјеста, међу 

којима и радни однос стручног сарадника психолога, са пуним или непуним радним 

временом, јер обим  њиховог посла зависи од величине школе, односно броја ученика у 

школи и представља основ за утврђивање цијене услуга, како је то овим законом 

предвиђено. Оспореним прописивањем, по оцјени Суда, такође је регулисан јединствен 

начин обрачуна основне плате запослених, а тиме и стручног сарадника психолога, за 

пуно радно вријеме према радном мјесту, одговарајућој платној групи и платној 

подгрупи, док се основна мјесечна плата запосленог са непуним радним временом 

одређује сразмјерно времену проведеном на раду, како је то и било прописано 

релевантним одредбама Закона о платама запослених у области просвјете и културе 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/07 и 64/08), у вријеме 

његовог важења. 

Поред тога, оцјењујући сагласност оспорених одредби Правилника са члановима 

10, 33. и 39. став 5. Устава Републике Српске, Суд није нашао повреду ових уставних 

гаранција. Суд је, наиме, утврдио да оспореним нормирањем није нарушено начело 

равноправности, јер се свим лицима на које се односе оспорене одредбе плата 

обрачунава и исплаћује на јединствен начин, у зависности од радног мјеста, платне 

групе и платне подгрупе и радног времена (пуно или непуно радно вријеме), тако да не 

постоји неравноправан третман запослених лица на радном мјесту стручног сарадника 

психолога. Истовремено, Суд је оцијенио да у конкретном случају нису повријеђена 

права гарантована чланом 33. и 39. Устава, јер поменуте одредбе не утичу на 

остваривање права грађана да учествују у обављању јавних послова и да под једнаким 

условима буду примљени у јавну службу, као и права на рад и слободу рада, те 

доступност радног мјеста под једнаким условима свим лицима која испуњавају 

критеријуме утврђене законом.    

 

Цијенећи да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и да 

прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. 

став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), у овом предмету одлучио без доношења рјешења 

о покретању поступка.    

 

На основу изложеног одлучено је као у диспозитиву овог рјешења.  

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић. 

 

 

Број: У-47/13              ПРЕДСЈЕДНИК 

24. септембар 2014. године                    УСТАВНОГ СУДА  

 

              Џерард Селман 

  

 

        

 

С обзиром да се доносилац подзаконског акта кретао у оквиру законских 

овлашћења, могао је оспореним одредбама условити обављање послова запослених у 
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основној школи, јер обим њиховог посла зависи од величине школе, односно броја 

ученика у школи и представља основ за утврђивање цијене рада. 

 
Рјешење 

Број: У-56/13 oд 24. септембра 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 90/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 40. став 5, члана 57. тачкa а) и члана 61. став 1. тачкe б) и г) Закона о Уставном 

суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на 

сједници одржаној 24. септембра 2014. године, д о н и о је 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјену уставности члана 8. тачка б) 

подтачка 3) Закона о платама запослених у области просвјете и културе Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/14). 

 

Обуставља се поступак за оцјену уставности члана 8. тачка б) подтачка 3) 

Закона о платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 118/07, 64/08, 116/09 и 116/12). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Војин Бадњар из Приједора дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем 

тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности члана 8. тачка б) 

подтачка 3) Закона о платама запослених у области просвјете и културе Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/07 и 64/08). Давалац 

иницијативе сматра да су оспореном законском одредбом, запослени у основним 

школама који су сврстани у трећу платну подгрупу (професор, библиотекар, секретар, 

рачуновођа), доведени у неравноправан положај у односу на лица из друге платне 

подгрупе, која имају исти степен стручне спреме, а одређен им је виши платни 

коефицијент. Наиме, како се истиче у иницијативи, образовање је дјелатност од 

посебног друштвеног интереса, а професори обављају васпитно-образовни рад и 

реализују наставу, тако да њихов интелектуални и физички рад, као и одговорност, не 

могу кроз платни коефицијент бити мање вредновани од послова које обављају педагози, 

психолози или социјални радници у основној школи. Поред тога, давалац иницијативе 

наводи да је оспорено законско рјешење супротно и Закону о раду, који је темељни 

закон из области радних односа, а гарантује једнаку плату за исти рад или рад исте 

вриједности, с тим да се под радом исте вриједности подразумијева рад за који се 

захтијева исти степен стручне спреме, иста радна способност, одговорност и слично. 

Сходно наведеном, предлаже да Суд утврди да оспорена законска одредба није у 

сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о раду.   

 

Разматрајући дату иницијативу Суд је рјешењем број У-56/13 од 25. септембра 

2013. године одлучио да покрене поступак за оцјену уставности оспорене одредбе  члана 

8. тачка б) подтачка 3) Закона о платама запослених у области просвјете и културе 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/07 и 64/08), јер 

сматра да постоје разлози да се у поступку пред Судом оцијени да ли је предметна 

законска одредба у сагласности са Уставом Републике Српске. Истовремено, Суд није 
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прихватио иницијативу за покретање поступка за оцјену сагласности оспорене законске 

одредбе са Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" бр. 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03, 66/03 и 20/07). 

У одговору који је на рјешење о покретању поступка доставила Народна 

скупштина Републике Српске наводи се да оспорени закон обезбјеђује легислативни 

оквир за остваривање основних слобода, права и дужности грађана Републике Српске, те 

да није у супротности са чланом 10. Устава. Законодавац је, како се истиче, поступио у 

најбољем интересу, како грађана уопште тако и струке, те је цијенећи разлоге 

цјелисходности и јавног интереса, усвојио закон у постојећем тексту, при чему није 

изашао из уставног оквира, успостављајући равнотежу између законске мјере и циља 

који се жели постићи. Давалац иницијативе, како се даље наводи, погрешно тумачи 

Устав, те пореди лица која се не налазе у истим или сличним околностима. Предметна 

законска одредба се подједнако односи на све запослене у основним школама који су 

сврстани у трећу платну подгрупу, те су тако доведени у једнак положај при 

остваривању будућих права и обавеза. Сходно наведеном, Народна скупштина предлаже 

да Суд не прихвати дату иницијативу.   

 

У допуни иницијативе од 12. маја 2014. године давалац иницијативе наводи да је 

ступањем на снагу новог Закона о платама запослених у области просвјете и културе 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/14), престао да важи 

оспорени Закон о платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/07 и 64/08), али да је члан 8. тачка б) 

подтачка 3) важећег закона по свом садржају идентичан оспореној одредби закона који 

је престао да важи. Због тога, давалац иницијативе тражи да Суд утврди да ни ова 

одредба није у сагласности са Уставом. Поред тога, у допуни иницијативе се тражи да 

Суд, сходно члану 58. Закона о Уставном суду Републике Српске, донесе рјешење којим 

ће наложити Влади Републике Српске да обустави од примјене важећи Закон о платама 

запослених у области просвјете и културе Републике Српске до коначне одлуке о 

уставности оспорене одредбе овог закона, те да од Народне скупштине Републике 

Српске затражи хитне измјене предметне законске норме.    

 

Чланом 8. тачка б) подтачка 3) Закона о платама запослених у области просвјете и 

културе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/07, 64/08, 

116/09 и 116/12) прописано је да трећа платна подгрупа – професор, библиотекар, 

секретар и рачуновођа (VII степен стручне спреме – ВСС) имају платни коефицијент 9,5. 

Идентичну норму садржи и оспорени члан 8. тачка б) подтачка 3) важећег Закона о 

платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број 31/14).  

 

Имајући у виду ову чињеницу, односно да је оспорени члан 8. тачка б) подтачка 

3) Закона о платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске који је 

на снази, по свом садржају идентичан оспореној одредби закона који је његовим 

ступањем на снагу престао да важи и у погледу које је покренут поступак и запримљен 

одговор Народне скупштине, Суд није сматрао потребним да донесе посебно рјешење о 

покретању поступка и у односу на оспорену одредбу важећег закона.  

 

 У поступку оцјењивања члана 8. тачка б) подтачка 3) Закона о платама 

запослених у области просвјете и културе Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 31/14), Суд је, прије свега, имао у виду одредбе тачака 12. и 18. 

Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, а 

према којима Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, радне односе, 

запошљавање, образовање, као и друге односе од интереса за Републику, у складу са 
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Уставом. Суд је, у конкретном случају, узео у обзир и уставне гаранције из члана 49. 

којим је утврђено да се слободе и права остварују, а дужности испуњавају непосредно на 

основу устава, осим када је Уставом предвиђено да се услови за остваривање појединих 

од њих утврђују законом, као и члана 39. став 5. Устава, према којем свако по основу 

рада има право на зараду у складу са законом и колективним уговором. Поред тога, 

разматрајући оспорене законске одредбе Суд је имао у виду и принцип равноправности 

из члана 10. Устава према којем су грађани Републике равноправни у слободама, 

правима и дужностима, једнаки су пред законом и уживају исту правну заштиту без 

обзира на расу, пол, језик, националну припадност, вјероисповијест, социјално 

поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и друго увјерење, друштвени 

положај или друго лично својство.   

Сагласно наведеним уставним одредбама, законодавац је, по оцјени Суда, 

поступајући у оквиру својих овлашћења, Законом о платама запослених у области 

просвјете и културе Републике Српске, као посебним законом, уредио начин утврђивања 

плата, накнада и осталих личних примања запослених лица у области просвјете и 

културе Републике Српске. Тако је чланом 5. овог закона прописано да се основна плата 

обрачунава мјесечно за пуно радно вријеме према радном мјесту и одговарајућој платној 

групи и платној подгрупи (став 1), те да је основна плата из става 1. овог члана производ 

цијене рада као израза вриједности за најједноставнији рад и коефицијента утврђеног 

према платној групи и платној подгрупи (став 2), док је чланом 6. утврђено да су начин 

обрачуна и исплате плата јединствени за сва лица из члана 1. овог закона и зависе од 

радног мјеста, платне групе и платне  подгрупе. Чланом 8. овог закона запослени у 

основним школама су разврстани у платне групе и подгрупе, те је оспореном тачком б), 

подтачка 3) овог члана одређено да професор, библиотекар, секретар и рачуновођа (VII 

степен стручне спреме – ВСС), имају платни коефицијент 9,5.  

 

Како из наведеног произлази, платни коефицијент је један од елемената на основу 

којих се утврђује висина плате запослених у области просвјете и културе и у зависности 

је од платне групе и подгрупе у коју су сврстана лица запослена у овој области, а поред 

стручне спреме, одражава и друге различите факторе као што су сложеност послова, 

одговорност, услове рада и др. Као што је већ истакнуто, према Уставу, Република 

уређује и обезбјеђује радне односе и образовање, а Устав гарантује зараду по основу 

рада, на основу закона и колективног уговора, дакле не одређује обим овог права. Из 

наведеног произлази да је законодавцу остављено на диспозицију да уреди начин и 

елементе за обрачун плате запослених грађана, због чега јеовлашћен да путем платних 

коефицијената вреднује послове и радне задатке које обављају лица на одређеним 

радним мјестима. Суд сматра да је ствар цјелисходне процјене и опредјељења 

законодавца на који начин ће, у оквиру Уставом утврђених принципа, прописати висину 

платних коефицијената за поједине платне групе и подгрупе запослених у области 

основног образовања, односно како ће вредновати поједина радна мјеста, а оцјена 

цјелисходности законских рјешења, према члану 115. Устава Републике Српске, није у 

домену уставносудске контроле.     

 

Цијенећи наводе даваоца иницијативе да је оспореним прописивањем нарушено 

уставно начело равноправности грађана, Суд је утврдио да у конкретном случају није 

дошло до повреде гранација из члана 10. Устава. Наиме, у иницијативи се прави 

поређење између лица која су сврстана у различите платне подгрупе у оквиру друге 

платне групе, конкретно - професора (трећа платна подгрупа) у односу на педагоге, 

психологе, логопеде и дефектологе (друга платна подгрупа). Међутим, иако се ради о 

лицима која имају исти степен стручне спреме, она обављају битно различите послове и 

радне задатке у основним школама, због чега и јесу сврстана у различите платне 

подгрупе, односно ради се о различитим категоријама субјеката који нису у истим 
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правним ситуацијама. У вези с тим, Суд указује на то да уставно начело равноправности 

не подразумијева једнакост у апсолутном смислу, већ гарантује једнак третман субјеката 

који се налазе у истим или истоврсним правним ситуацијама приликом реализације 

одређених права и обавеза. Оспорена одредба се, дакле, подједнако односи на сва лица 

из предметне платне подгрупе, због чега, по оцјени Суда, овакавим нормирањем није 

дошло до повреде гаранција из члана 10. Устава.  

 

Како је у односу на члан 8. тачка б) подтачка 3) Закона о платама запослених у  

области просвјете и културе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

број 31/14), у току претходног поступка стање потпуно утврђено и прикупљени подаци 

пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, сагласно члану 40. став 5. Закона о 

Уставном суду Републике Српске, о уставности ове законске норме одлучио без 

доношења рјешења о покретању поступка.   

 

У погледу оцјене уставности члана 8. тачка б) подтачка 3) Закона о платама 

запослених у области просвјете и културе Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 118/07, 64/08, 116/09 и 116/12), Суд је, примјеном члана 57. тачка 

а) Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 104/11 и 92/12), одлучио да обустави поступак, јер је ступањем на снагу новог Закона 

о платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број 31/14), престао да важи оспорени закон. При томе, Суд 

сматра да нема мјеста захтјеву даваоца иницијативе за оцјену ове одредбе у вријеме 

њеног важења, када се има у виду правни став који је у овом предмету заузео у погледу 

уставности садржајно идентичне норме важећег Закона о платама запослених у области 

просвјете и културе Републике Српске.   

 

С обзиром на чињеницу да је мериторно одлучено о уставности члана 8. тачка б) 

подтачка 3) Закона о платама запослених у области просвјете и културе Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/14), по оцјени Суда, 

беспредметним се указује захтјев даваоца иницијативе да Суд донесе рјешење којим ће 

наложити Влади Републике Српске да обустави од примјене важећи Закон о платама 

запослених у области просвјете и културе Републике Српске до коначне одлуке о 

уставности оспорене одредбе овог закона, те да од Народне скупштине Републике 

Српске затражи хитне измјене предметне законске норме. 

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.  

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић, академик проф. др Снежана Савић.  

 

Број: У-56/13                                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

24. септембар 2014. године                                                                    УСТАВНОГ СУДА  

   

                                                                                                                     Џерард Селман          
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С обзиром да је Уставом законодавцу остављено на диспозицију да уреди 

начин и елементе за обрачун плате запослених грађана, ствар је његове цјелисходне 

процјене на који начин ће, у оквиру Уставом утврђених принципа, прописати висину 

платних коефицијената, односно како ће вредновати поједина радна мјеста, а 

оцјена цјелисходности ових законских рјешења није у домену уставносудске 

контроле.    
Уставно начело равноправности не подразумијева једнакост у апсолутном 

смислу, већ гарантује једнак третман субјеката који се налазе у истим или 

истоврсним правним ситуацијама приликом реализације одређених права и обавеза, 

тако да нема његове повреде,  јер се оспорена одредба подједнако односи на сва лица 

из предметне платне подгрупе. 
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Рјешење 

Број: У-64/13 oд 24. септембра 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 90/14 

 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске и 

члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени гласник 

Републике Српске» бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 24. септембра 2014. 

године, д о н и о   ј е 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 10. став 2. 

тачка а) Закона о судским таксама (“Службени гласник Републике Српске“ бр. 

73/08, 49/09, 67/13 и 63/14). 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е њ е 

 

 Клуб делегата из реда бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске дао 

је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање 

уставности одредбе члана 10. став 2. тачка а) Закона о судским таксама (“Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 73/08, 49/09 и 67/13), oспоравајући је са становишта њене 

сагласности са одредбама члана 1. став 4. и  члана 10. Устава Републике Српске, те 

члана 14. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем 

тексту: Конвенција). Оспореним прописивањем су, према наводима из иницијативе, 

Бошњаци, као конститутиван народ у Републици Српској, који је једнак пред законом са 

друга два конститутивна народа, дискриминисани по националној припадности, 

вјероисповијести, политичком и другом увјерењу, те другом личном својству. Имајући у 

виду да наведене одредбе Устава садрже обавезу међусобног поштивања и уважавања и 

да предвиђају једнака права конститутивних народа, без дискриминације по 

националном, вјерском или било ком другом основу, давалац иницијативе предлаже да 

Суд утврди да оспорена одредба наведеног закона није у сагласности са Уставом. 

 

 Разматрајући дату иницијативу, Суд је, Рјешењем број: У-64/13 од 30. oктобра 

2013. године, покренуо поступак за оцјену уставности члана 10. став 2. тачка а) Закона о 

судским таксама (“Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/08, 49/09 и 67/13). 

 

 У одговору на рјешење о покретању поступка Народна скупштина Републике 

Српске наводи, поред осталог, да је уставни основ за доношење Закона чија је одредба 

оспорена садржан у члану 68. став 1. тачка 17. Устава Републике Српске, те да је 

законодавац, усвајајући овакво рјешење поступио у најбољем интересу грађана и 

успоставио баланс између законске мјере и циља који се жели остварити, при чему  није 

изашао из  утврђеног уставног овкира. У одговору је оспорена тврдња даваоца 

иницијативе да је оспореним законским рјешењем повријеђен члан 10. Устава, и с тим у 

вези се наглашава да су наведеном уставном одредбом загарантовани искључиво 

једнакост и равноправност у  реализацији законом признатих права и обавеза и то за 

категорије адресата које се налазе у истим или сличним правним ситуацијама, што се 

овим законским рјешењем и осигурава. Уз то, оспорени су и наводи даваоца иницијативе 
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да се  овом одредбом Закона дискриминише бошњачка популација са образложењем да 

оспорено законско рјешење не садржи било какву националну одредницу у погледу 

корисника права на ослобађање од плаћања судске таксе, те да је због тога нејасно у 

чему давалац иницијативе види подвајање припадника бошњачког народа у овој 

законској норми, односно у чему се састоји дискриминација на коју се позива. Сматрају 

да је немогуће двије категорије које по својој правној природи немају ништа заједничко 

(националност, као лично својство појединца, на једној страни, и статус породица 

погинулих бораца Војске Републике Српске, као и породица цивилних жртава рата, као 

рањиве социјалне категорије, на другој страни) поредити и доводити у везу  на начин 

како то чини давалац иницијативе.  Поред тога, у одговору је указано на став Европског 

суда за људска права у вези са примјеном члана 14. Конвенције,  те наглашено да право 

на ослобођење од плаћања судске таксе не спада у категорију права и слобода 

заштићених Европском конвенцијом, због чега тврдњу даваоца иницијативе о кршењу 

поменутог члана Конвенције доносилац акта сматра беспредметном.  

 

Оспореним чланом 10. став 2. тачка а) Закона о судским таксама (“Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 73/08, 49/09, 67/13 и 63/14) прописано је да се такса не 

плаћа на поднеске и одлуке суда у свим судским поступцима у остваривању права и 

статуса породица погинулих бораца Војске Републике Српске, као и породица цивилних 

жртава рата.  

 

Одредбама Устава Републике Српске, у односу на које давалац иницијативе 

оспорава члан 10. став 2. тачка а) Закона о судским таксама, утврђено је да Срби, 

Бошњаци и Хрвати, као конститутивни народи, Остали и грађани, равноправно и без 

дискриминације учествују у вршењу власти (став 4. Амандмана LXVII на Устав 

Републике Српске, којим је замијењен члан 1. Устава Републике Српске), као и да су 

грађани Републике равноправни у слободама, правима, дужностима, једнаки пред 

законом и уживају исту правну заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну 

припадност, вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, 

политичко и друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство (члан 10). 

 

По оцјени Суда, за оцјену уставности оспорене одредбе Закона од значаја је  члан 

49. Устава којим је утврђено да се слободе и права остварују, а дужности испуњавају 

непосредно на основу устава, осим када је Уставом предвиђено да се услови за 

остваривање појединих од њих утврђују законом, те да се законом може прописати 

начин остваривања појединих права и слобода само када је то неопходно за њихово 

остваривање (члан 49. ст. 1. и 2), затим члан 62. став 2. Устава према којем су средства 

буџета порези, таксе и други законом утврђени приходи, те члан 63. Устава, којим је 

утврђено да је обавеза плаћања пореза и других даџбина општа те се  утврђује према 

економској снази обвезника. Уз то, од значаја су и тач. 7. и 17. Амандмана XXXII на 

Устав Републике Српске, којим је мијењан члан 68. Устава, према којима Република, 

између осталог, уређује и обезбјеђује порески систем, те финсансирање остваривања 

права и дужности Републике. 

 

Одредбом члана 14. Европске конвенције за заштиту људских права и основних 

слобода  прописано је да се уживање права и слобода предвиђених овом Конвенцијом  

обезбјеђује без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, 

језик, вјероисповијест, политичко или друго мишљење, национално или социјално 

поријекло, веза с неком националном мањином, имовно стање, рођење или други статус. 

 

Полазећи од наведеног Суд је оцијенио да је oпорена одредба Закона о судским 

таксама којом је прописано да се такса не плаћа на поднеске и одлуке суда у свим 



227 

 

судским поступцима у остваривању права и статуса породица погинулих бораца Војске 

Републике Српске, као и породица цивилних жртава рата, заснована на уставном 

овлашћењу законодавца да аутономно уређује, поред пореза, и друге фискалне даџбине 

у цјелини, па и судске таксе. У том смислу законодавац је, по оцјени Суда, овлашћен  да 

пропише обавезу плаћања судске таксе у вези са подношењем одређеног захтјева пред 

судом или предузимања одређених радњи у судском поступку, да одреди обвезнике, 

основицу, висину, олакшице, ослобођења, моменат настанка обавезе, рокове плаћања и 

др., с тим да Суд, сагласно својој надлежности из члана 115. Устава, не може да оцјењује 

цјелисходност законских рјешења, па ни оспореног, будући да је таква оцјена у домену 

законодавне политике. При томе, оспореном одредбом Закона се, по оцјени Суда, не 

нарушава уставни принцип равноправности грађана, као ни принцип забране 

дискриминације по било ком основу гарантован Конвенцијом, на које се иницијативом 

указује, јер остваривање овог права законодавац није условио националном 

припадношћу, етничким поријеклом, језиком, нити било којем разликовању по основу 

личних својстава лица. Оспорена одредба Закона се, дакле, једнако примјењује на сва 

лица која дођу у правну ситуацију да на њих буде примијењена наведена одредба, без 

обзира на њихова лична својства и за та лица је предвиђен јединствени правни режим.  

 

 

 На основу изложеног одлучено је као у диспозитиву овог рјешења. 

 

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић. 

 

 

Број: У-64/13                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

24. септембар 2014. године                                                                      УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                                       Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имајући у виду да је законодавац Уставом овлашћен да пропише обавезу 

плаћања судске таксе, да одреди обвезнике, основицу, висину, олакшице, ослобођења, 

моменат настанка обавезе, рокове плаћања и др., Уставни суд не може да оцјењује 

цјелисходност законских рјешења, будући да је таква оцјена у домену законодавне 

политике. 

Остваривање права на ослобођење од плаћања судске таксе законодавац није 

условио националном припадношћу, етничким поријеклом, језиком, нити било којем 

другом разликовању по основу личних својстава, тако да се оспорена одредба једнако 

примјењује на сва лица када дођу у правну ситуацију да на њих буде примијењена. 
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Одлука 

Број: У-75/13 oд 24. септембра 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 90/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске и 

члана 60. став 1. тач. а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 24. септембра 

2014. године, донио је   

 

О Д Л У К У 

 

      

Утврђује се да члан 47. тач. б) и в) Посебног колективног уговора за запослене 

у области здравства Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“ број 

95/09 и 18/11) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о платама 

запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 11/09). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Др Предраг Благојевић из Пала дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 47. 

тач. б) и в) Посебног колективног уговора за запослене у области здравства Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске“ бр. 95/09 и 18/11). Давалац иницијативе 

је оспорио законитост наведених одредби овог општег акта у односу на одредбе Закона о 

платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 11/09), којима су прописане накнаде плата 

и остала лична примања запослених лица у јавним установама у области здравства. 

Имајући у виду да оспорене одредбе предметног акта, како наводи давалац иницијативе,  

нису у сагласности са поменутим законом, то исте нису у сагласности ни са чланом 108. 

став 2. Устава Републике Српске. 

 

Разматрајући дату иницијативу Суд је, Рјешењем број У-75/13 од 24. априла 2014. 

године покренуо поступак за оцјену уставности и законитости члана 47. тач. б) и в) 

Посебног колективног уговора за запослене у области здравства Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске“ бр. 95/09 и 18/11). 

 

У одговору на рјешење о покретању поступка Министарство здравља и социјалне 

заштите Републике Српске цитира одредбе члана 13. став 2, члана 94. и члана 160. став 

3. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 55/07 – пречишћени 

текст), те члана 51. Општег колективног уговора („Службени гласник Републике 

Српске“ број 40/10), које, како се наводи, представљају основ за оспорено прописивање, 

будући да Закон о платама запослених лица у јавним установама у области здравства 

Републике Српске не уређује накнаде за рад предсједника или повјереника синдиката. 

 

У одговору на рјешење о покретању поступка који је доставио Синдикат 

здравства и социјалне заштите Републике Српске се, такође, цитирају одредбе Закона о 

раду и то, прије свега, чланови 13, 158. и 160. из којих, како се наводи, произлази 

овлашћење да се колективним уговором, правилником о раду и уговором о раду 
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пропишу повољнија права од права утврђених наведеним законским одредбама, као и  

члан 94. који даје могућност увећања плата и по другим основама, што је у конкретном 

случају и учињено. Уз то,  наглашавају да је предметни колективни уговор обавезан за 

његове потписнике, те да не постоји ниједан основ да се уговорним странама ускрати 

право да одреде услове за чије испуњење постоји сагласност, а што је регулисано, како 

се наводи одредбама „услова за рад синдиката“. 

Посебан колективни уговора за запослене у области здравства Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске“ бр. 95/09 и 18/11) закључили су Синдикат 

здравства и социјалне заштите Републике Српске и Министарство здравља и социјалне 

заштите Републике Српске, на основу чланова 159. до 164. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“ број 55/07 – пречишћени текст) и чланова 34. и 35. Закона о 

платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 11/09). 

 

Према оспореном члану 47. наведеног општег акта, послодавац обезбјеђује 

Синдикату сљедеће услове за његово дјеловање: накнаду плате у висини од 15%  

предсједнику већинског репрезентативног синдиката код послодавца до 100 радника, 

односно за сваких наредних 100 радника још по 2,5% на основну плату (тачка б), те 

накнаду од 25% на основну плату за професионално обављање функције предсједника 

већинског репрезентативног синдиката гдје је број запослених преко 500, о чему се 

закључује посебан уговор (тачка в). 

  
У поступку оцјене уставности и законитости оспорених одредби предметног 

општег акта Суд је, прије свега, имао у виду Закон о раду (“Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 38/00, 40/00, 47/02, 38/03 и 66/03), којим је прописано да се овим 

законом уређује начин и поступак закључивања уговора о раду између радника и 

послодавца, радно вијеме радника, одмори и одсуства, плате и накнаде по основу рада, 

заштита права из радног односа, закључивање и примјена колективних уговора, 

рјешавање спорова између радника и послодавца, учешће радника и синдиката у 

заштити права радника, престанак уговора о раду, надзор над примјеном закона и друга 

права и обавезе који настају по основу радног односа на територији Републике Српске 

(члан 1. став 1), да се колективним уговором, правилником о раду и уговором о раду, 

ближе уређују права по основу рада, обим права и начин и поступак њиховог 

остваривања (члан 10. став 1), да се колективним уговором, правилником о раду и 

уговором о раду не може одредити мањи обим права радника од оног који је одређен 

овим или другим законом, ако то није изричито предвиђено законом (члан 13. став 1), те 

да колективним уговором ближе уређује обим и начин остваривања права и обавеза из 

радног односа, у складу са законом и другим прописима, поступак колективног 

уговарања, састав и начин рада тијела овлашћених за мирно рјешавање колективних 

спорова између радника и послодавца, међусобни односи учесника у закључивању 

колективних уговора и друга питања од значаја за уређивање односа између радника и 

послодавца (члан 128). Суд је, такође, утврдио да наведене одредбе Закона о раду 

одговарају одредбама члана 1. став 1, члана 10. став 1, члана 13. став 1. и члана 158. 

Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 55/07– пречшћени текст).  

 

Поред тога, Суд  је имао у виду Закон о платама запослених лица у јавним 

установама у области здравства Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 11/09), који као lex specialis, уређује начин утврђивања плата запослених 

лица у јавним установама у области здравства (члан 1. став 1). Наиме, oвим законом је 

прописано да се плате запослених лица из члана 1. став 1. овог закона састоје од основне 

плате за редовни рад, увећане за накнаду за минули рад, пореза и доприноса који се 

уплаћују на плату (члан 2), да запослени из члана 1. овог закона имају право на накнаду 



230 

 

плате у пуном износу за вријеме коришћења годишњег одмора, плаћеног одсуства, 

републичких празника и других дана кад се по закону не ради, те привремене 

спријечености за рад због повреде на раду или професионалне болести (члана 33. став 1). 

Чланом 34. став 1. тач. а) и б) овог закона је прописано да запослени имају право на 

увећање основне плате за рад ноћу и за рад током републичких празника и других дана 

када се по закону не ради, док је ставом 2. прописано да ће се висина увећања основне 

плате из става 1. овог члана регулисати Посебним колективним уговором.  

 

Полазећи од изложеног Суд је оцијенио да оспорене одредбе Посебног 

колективног уговора за запослене у области здравства Републике Српске нису у 

сагласности са Законом о платама запослених лица у јавним установама у области 

здравства Републике Српске. Оваква оцјена произлази, прије свега, из наведених 

одредби Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства 

Републике Српске, којима је прописано у којим случајевима запослена лица у јавним 

установама у области здравства имају право како на накнаду плате тако и на увећање 

основне плате, али исто тако и из наведених одредаба Закона о раду, према којим 

колективни уговор не може да садржи одредбе којима се запосленима дају мања права 

од права утврђених законом, с тим да се могу утврдити повољнија права од законом 

прописаних. Имајући у виду наведено Суд је оцијенио да се колективним уговором могу 

утврдити повољнија права од права утврђених законом, али само давањем већег обима 

права у оквиру законом утврђених права, а не, као у конкретном случају, прописивањем 

новог права на накнаду плате те увећања основне плате, које није предвиђено законом.  

 

С обзиром на то да оспорене одредбе предметног колективног уговора нису у 

сагласности са Законом о платама запослених лица у јавним установама у области 

здравства Републике Српске, Суд је оцијенио да исте нису у сагласности ни са чланом 

108. став 2. Устава, према којем прописи и други општи акти морају бити у сагласности 

са Уставом.  

      

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке. 

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.  

 

 

Број: У-75/13                                        ПРЕДСЈЕДНИК  

24. септембар 2014. године                                              УСТАВНОГ СУДА 

     

                                                              Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нису у складу са начелом уставности и законитости одредбе колективног 

уговора којима је прописано право на накнаду плате и њихово увећање на начин који 

није предвиђен законом. 
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Одлука 

Број: У-76/13 oд 24. септембра 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 90/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске и 

члана 60. став 1. тач. а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 24. септембра 

2014. године, д о н и о  ј е   

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује да члан 63. став 1. тач. б) и в) Колективног уговора у области 

металске индустрије и рударства Републике Српске («Службени гласник Републике 

Српске” број 63/07) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о 

раду («Службени гласник Републике Српске» бр. 38/00, 40/00, 41/00, 47/02, 38/03, 66/03 

и 20/07). 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

ТГП а.д. Петрово “Техногас – Какмуж“ а.д. Какмуж из Петрова, по пуномоћнику, 

адвокату Игору Сијерикову из Бање Луке, приједлогом је пред Уставним судом 

Републике Српске покренуло поступак за оцјењивање уставности и законитости члан 63. 

став 1. тач. 2) и 3) Колективног уговора у области металске индустрије и рударства 

Републике Српске («Службени гласник Републике Српске” број 63/07), који су 

закључили Синдикат металске индустрије и рударства Републике Српске и послодавци 

из металске индустрије и рударства. У приједлогу је наведено да је прописивањем као у 

оспореном члану 63. став 1. тач. 2) и 3) Колективног уговора у области металске 

индустрије и рударства Републике Српске дошло до повреде начела законитости из 

члана 108. Устава Републике Српске и да ове одредбе нису у сагласности са одредбама 

чл. 85, 86, 87. став 1, чланом 88. став 1. и чланом 128. Закона о раду («Службени гласник 

Републике Српске” бр. 38/00, 40/00, 47/02, 38/03 и 20/07), које одговарају одредбама чл. 

92, 93, 94 став 1, члана 95. став 1. и члана 158. Закона о раду – пречишћени текст 

(«Службени гласник Републике Српске” број 55/07). 

    

Одговор на наводе из иницијативе Уставном суду је доставио Синдикат металске 

индустрије и рударства Републике Српске, а од 21 (двадесет једног) послодавца из 

металске индустрије и рударства, који су учествовали у закључивању оспореног 

колективног уговора, одговор су доставили: Акционарско друштво „Метално“ Зворник, 

Механизми Б индустрија механизама, апарата и компонената, д.о.о. Градишка и А.Д. 

„Занус“ Шековићи, док је Јелшинград а.д. Фабрика машина и дизалица Прњавор 

обавијестио Суд да су 2010. године иступили из овог уговора и да због тога нису у 

могућности доставити одговор на наводе из поднесеног приједлога. У одговору 

Синдиката металске индустрије и рударства Републике Српске, поред осталог, наведено 

је да не постоји ниједан основ да се странама потписницама Колективног уговора, којим 

се регулишу њихова међусобна права и обавезе, ускрати право да одреде услове које је 

послодавац дужан обезбиједити Синдикату за његов рад и дјеловање. Истичу да је 

Синдикат металске индустрије и рударства Републике Српске потписао са сваким 

послодавцем појединачно закључење овог колективног уговора управо због тога да своја 
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међусобна права и обавезе директно регулишу, а не преко удружења послодаваца, те да 

се због немогућности прописивања колективним уговорима већих права од законом 

прописаних, поставља питање зашто уопште постоје ови уговори. На основу наведеног 

предлажу да Суд одбије приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости 

оспореног колективног уговора. У одговорима послодаваца Акционарско друштво 

„Метално“ Зворник, А.Д „Занус“ Шековићи и Механизми Б индустрија механизама, 

апарата и компонената, д.о.о. Градишка наведено је да се у цијелости слажу и 

придружују приједлогу, односно да сматрају да је приједлог основан и предлажу да Суд, 

сходно одредбама члана 115. Устава Републике Српске и члана 60. Закона o Уставном 

суду Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), 

утврди да оспорени члан 63. тач. б) и в) Колективног уговора у области металске 

индустрије и рударства Републике Српске није у сагласности са Уставом и Законом о 

раду. 

 

Колективни уговор у области металске индустрије и рударства Републике Српске 

(«Службени гласник Републике Српске” број 63/07) Синдикат металске индустрије и 

рударства Републике Српске и послодавци из металске индустрије и рударства 

закључили су на основу члана 129. ст. 1. и 2. Закона о раду Републике Српске 

(«Службени гласник Републике Српске” бр. 38/00, 40/00, 47/02, 38/03 и 20/07) и чл. 3. и 

65. Општег колективног уговора («Службени гласник Републике Српске” број 27/06). 

Оспореним чланом 63. тач. б) и в), које је предлагач погрешно означио као тач. 2) и 3) 

овог колективног уговора, прописано је да послодавац обезбјеђује Синдикату као услов 

за његово дјеловање и накнаду плате у висини од 15% предсједнику или повјеренику 

синдиката код послодавца до 100 радника, односно за сваки наредних 100 радника још 

по 2,5% на основну плату и накнаду од 25% на основну плату за професионално 

обављање функције предсједника (повјереник) гдје је број запослених преко 500, о чему 

се закључује посебан уговор. 

 

У поступку оцјењивања оспореног члан 63. став 1. тач. б) и в) Колективног 

уговора у области металске индустрије и рударства Републике Српске («Службени 

гласник Републике Српске” број 63/07) Суд је имао у виду одредбе члана 39. ст. 1. и 5. 

Устава Републике Српске, којима је утврђено да свако има право на рад и слободу рада и 

свако по основу рада има право на зараду, у складу са законом и колективним уговором. 

Такође, Суд је, поред наведених уставних одредаба, имао у виду и члан 128. Закона о 

раду («Службени гласник Републике Српске» бр. 38/00, 40/00, 41/00, 47/02, 38/03, 66/03 

и 20/07), којим је прописано да се колективним уговором ближе одређују обим и начин 

остваривања права и обавеза из радног односа, у складу са законом и другим прописима, 

поступак колективног уговарања, састав и начин рада тијела овлашћених за мирно 

рјешавање колективних спорова између радника и послодаваца, међусобни односи 

учесника у закључивању колективних уговора и друга питања од значаја за уређивање 

односа између радника и послодаваца. Суд је, такође утврдио да је овим законом 

прописано: да у складу са колективним уговором, правилником о раду и уговором о 

раду, радник има право на увећање плате по основу отежаних услова рада, радног стажа, 

прековременог рада, рада ноћу, рада празником и другим данима у које се по закону не 

ради (члан 85); да радник има право на накнаду плате за вријеме одсуствовања са рада у 

случајевима предвиђеним овим законом, колективним уговором, правилником о раду и 

уговором о раду (члан 86); да се колективним уговором, правилником о раду и уговором 

о раду ближе уређују случајеви и услови за остваривање права на накнаду плате, висина 

накнада, начин исплате и друга питања у вези са остваривањем права радника на 

накнаду плате (члан 87. став 1) и да накнада плате за вријеме коришћења годишњег 

одмора, државног празника, привремене спријечености за рад због повреде на раду или 

професионалне болести, као и за вријеме прекида рада због пропуста послодавца да 
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предузме одговарајуће мјере заштите на раду, износи у висини од 100% просјечне плате 

коју је радник остварио у одговарајућем претходном периоду, или од плате коју би 

оствариo да је био на раду (члан 88. став 1). 

Полазећи од наведених уставних и законских одредаба, Суд је оцијенио да се 

оспореним одредбама члана 63. став 1. тач. б) и в) Колективног уговора у области 

металске индустрије и рударства Републике Српске нарушава уставни принцип обавезне 

сагласности општих аката са законом из члана 108. Устава Републике Српске. Наиме, 

прописивање права на накнаду плате предсједнику или повјеренику Синдиката на начин 

како је прописано оспореним чланом овог уговора, по оцјени Суда, није у сагласности са 

одредбама чл. 85, 86, 87. став 1, 88. став 1. и 128. Закона о раду («Службени гласник 

Републике Српске» бр. 38/00, 40/00, 41/00, 47/02, 38/03, 66/03 и 20/07), односно чл. 92, 

93, 94. став 1, 95. став 1. и 158. Закона о раду – пречишћени текст («Службени гласник 

Републике Српске» број 55/07) из разлога што се оспореним одредбама Колективног 

уговора као подзаконског акта уређује законска материја, односно право на накнаду 

плате. Дакле, како прописивање права на накнаду плате предсједнику или повјеренику 

Синдиката на начин како је прописано оспореним чланом Колективног уговора, 

представља уређивање новог права, које није предвиђено Законом, Суд је оцијенио 

неоснованим наводе Синдиката металске индустрије и рударства Републике Српске да 

не постоји ниједан основ да се странама потписницама Колективног уговора ускрати 

право да одреде услове које је послодавац дужан обезбиједити Синдикату за његов рад и 

дјеловање. У вези са наведеним, Суд је оцијенио да овлашћење из члана 13. став 2. 

Закона о раду, према коме се колективним уговором могу одредити повољнија права од 

права утврђених овим законом, не значи да се то може учинити ван оквира законом 

утврђених права, што произлази и из садржаја одредбе члана 128. овог закона. 

   

Имајући у виду наведену неусклађеност оспорених одредаба Колективног 

уговора у области металске индустрије и рударства Републике Српске («Службени 

гласник Републике Српске” број 63/07) са Законом о раду, Суд је оцијенио да ове 

одредбе нису у сагласности ни са чланом 108. став 2. Устава Републике Српске, према 

коме прописи и други општи акти морају бити у складу са законом. 

  

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке. 

 

Ову одлуку, Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.  

 

  

Број: У-76/13                                                  ПРЕДСЈЕДНИК  

24. септембар 2014. године                                                                УСТАВНОГ СУДА  

 

                                                                                                                 Џерард Селман 
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Нису у складу са начелом уставности и законитости одредбе колективног 

уговора којима је прописано право на накнаду плате и њихово увећање на начин који 

није предвиђен законом. 

 

 

Рјешење 

Број: У-19/14 oд 24. септембра 2014. године 

Рјешење није објављено у "Службеном гласнику Републике Српске" 

 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 57. тачка б) и члана 61. став 1. тачка б) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 24. 

септембра 2014. године, донио је  

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 Обуставља се поступак за оцјену уставности и законитости члана 37. 

Правилника о принципима, условима и критеријумима за закључивање уговора са 

даваоцима здравствених услуга у Републици Српској у 2013. години («Службени 

гласник Републике Српске» бр. 58/13, 70/13, 74/13 и 94/13). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Приједлогом ЈЗУ Дом здравља Требиње покренут је пред Уставним судом 

Републике Српске (у даљем тексту: Суд) поступак за оцјену уставности и законитости 

члана 37. Правилника о принципима, условима и критеријумима за закључивање 

уговора са даваоцима здравствених услуга у Републици Српској у 2013. години 

(«Службени гласник Републике Српске» бр. 58/13, 70/13, 74/13 и 94/13), који је донио 

Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске. У приједлогу се 

наводи да је оспореном одредбом Правилника прописано да овај акт ступа на снагу 

сљедећег дана од дана објављивања у «Службеном гласнику Републике Српске», а 

примјењује се за 2013. годину, што је чини несагласном са чланом 109. став 1. и да има 

ретроактивно дејство, чиме је дошло до повреде члана 110. став 1. Устава Републике 

Српске. Уз то, наводи се да је оспорена одредба у супротности и са чланом 60. Статута 

Фонда здравственог осигурања Републике Српске («Службени гласник Републике 

Српске» бр. 6/04, 19/05, 63/08, 64/09 и 105/09). Предлагач истиче да се ретроактивност у 

конкретном случају састоји у обавези примјене Уговора о пружању и финансирању 

примарног нивоа здравствене заштите у 2013. години број: 01/012-5458/13 од 19. јула 

2013. године, односно број: 01/799/13 од 15. августа 2013. године и Анекса I Уговора о 

пружању услуга консултативно специјалистичке здравствене заштите из области 

педијатрије и гинекологије број: 01/012-3284-1-I/13 од 15. августа 2013. године, односно 

број: 01-1029/13 од 5. новембра 2013. године, које су на темељу принципа прописаних 

оспореним актом закључили Фонд здравственог осигурања Републике Српске (у даљем 

тексту: Фонд) и предлагач, за 2013. годину, иако су закључени половином те године, 

што доводи до правне несигурности. Предлаже да Суд утврди да оспорена одредба 

Правилника није у сагласности са Уставом Републике Српске.    

 

У одговору на приједлог који је доставио Управни одбор Фонда, након цитирања 

релевантних одредби Закона о здравственом о осигурању и Закона о здравственој 
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заштити, наводи се: да се средства за финансирање рада здравствених установа 

распоређују у текућој години након претходно испуњених претпоставки у погледу 

усвојеног финансијског плана за текућу годину, окончаног поступка верификације 

регистрованих осигураних лица и усвојеног општег акта о принципима и критеријумима 

за текућу годину; затим, да се приступа изради приједлога уговора у погледу начина 

обрачуна и плаћања уговорених услуга, те рјешавања спорних питања и других 

међусобних права и обавеза; да рокови за регулисање уговорног односа Фонда и 

здравствене установе нису одређени законима који уређују здравствени систем; да се 

уговори закључују за једну календарску годину, тј. од 1. јануара до 31. децембра текуће 

године; да изнесено тумачење ретроактивности нема основа, јер након истека уговором 

предвиђеног периода у претходној календарској години, одредба уговора, према којој се 

исти примјењује у цијелој календарској години, не чини негативан повратни учинак, већ 

супротно, обавезу да су услуге пружане у периоду који није регулисан уговором 

финансирају од стране Фонда; да је финансијски план за 2013. годину усвојен у мају 

2013. године, због чега су донесене Одлуке о привременом финансирању број: 02/002-

8688-1/12 од 31. децембра 2012. године и број: 02/002-2726-1/13 од 29. марта 2013. 

године, након чега се приступило закључивању Анекса број: 01/012-4118/13 од 30. маја 

2013. године на уговор из претходне године, којим су се уговорне стране споразумијеле 

да ће Фонд финансирати ЈЗУ Дом здравља Требиње мјесечном аконтацијом, док ће се 

коначан износ средстава за 2013. годину дефинисати након усвајања Правилника и 

других општих аката којима се регулише ова област; да је оспореним актом задржана 

вриједност бода из претходне године; те да су у конкретном случају, имајући у виду 

чињеницу да се пружање здравствених услуга највећим дијелом финансира из уговорних 

односа здравствених установа и Фонда, постојали нарочито оправдани разлози за раније 

ступање на снагу оспореног акта.   

 

Правилник о принципима, условима и критеријумима за закључивање уговора са 

даваоцима здравствених услуга у Републици Српској у 2013. години («Службени 

гласник Републике Српске» бр. 58/13, 70/13, 74/13 и 94/13) донио је Управни одбор 

Фонда здравственог осигурања Републике Српске, на основу чланова 49, 58, 59. и 60. 

Закона о здравственом о осигурању («Службени гласник Републике Српске» бр. 18/99, 

51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09), а у складу са чланом 125. Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“ број 106/09) и члана 17. 

Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске («Службени гласник 

Републике Српске» бр. 6/04, 19/05, 63/08, 64/09, 105/09 и 119/11).  

 

Оспореним чланом 37. Правилника прописано је да овај правилник ступа на снагу 

сљедећег дана од дана објављивања у «Службеном гласнику Републике Српске», а 

примјењује се за 2013. годину.     

 

Подносилац приједлога је, поднеском од 20. марта 2014. године, обавијестио Суд 

да повлачи приједлог који је датиран 20. фебруара 2014. године, а код овог суда 

запримљен 24. фебруара 2014. године под бројем У-19/14. 

 

С обзиром на то да је подносилац приједлога у току поступка повукао приједлог 

за оцјену уставности и законитости члана 37. Правилника о принципима, условима и 

критеријумима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга у Републици 

Српској у 2013. години («Службени гласник Републике Српске» бр. 58/13, 70/13, 74/13 и 

94/13), не нашавши основа да по сопственој иницијативи настави поступак, Суд је 

одлучио да се, на основу члана 57. тачка б) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), поступак обустави.    
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Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.   

 

 

Број: У-19/14                                   ПРЕДСЈЕДНИК  

24. септембар 2014. године                                                    УСТАВНОГ СУДА 

 

                                     Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Уставни суд ће обуставити уставносудски поступак у случају када је у току 

његовог трајања повучен приједлог за оцјену уставности и законитости неког акта, 

а Суд не нађе основа да по сопственој иницијативи настави поступак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



237 

 

 

 

 

 

 

Одлука 

Број: У-70/13 oд 29. октобра 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 101/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 37. став 1. тачка а), члана 40. став 5, члана 60. став 1. тач. а) и б) и члана 61. став 1. 

тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 29. октобра 2014. године,  д о н и о      

ј е 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да Одлука о усвајању измјена и допуна Регулационог плана 

градског насеља Шековићи („Службени гласник Општине Шековићи“ број 8/13) није 

у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о уређењу простора и 

грађењу ("Службени гласник Републике Српске" број 40/13).  

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности и законитости Закључка број: 01-022-54/13 од 23. априла 2013. године 

(„Службени гласник Општине Шековићи“ број 5/13). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Бошко Ђокић из Шековића, заступан по пуномоћнику Нади Тодоровић, адвокату 

из Власенице, дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање 

поступка за оцјењивање уставности и законитости Закључка број: 01-022-54/13 од 23. 

априла 2013. године („Службени гласник Општине Шековићи“ број 5/13) и Одлуке о 

усвајању измјена и допуна Регулационог плана градског насеља Шековићи (“Службени 

гласник Општине Шековићи“ број 8/13). Давалац иницијативе наводи да оспорени 

закључак није у сагласности са одредбама чланова 38, 39. и 40. Закона о уређењу 

простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске“ број 55/10) а да оспорена 

одлука није у сагласности са члановима 27, 49, 50, 52. и 192. Закона о уређењу простора 

и грађењу (“Службени гласник Републике Српске“ број 40/13). У иницијативи се, такође, 

указује на незаконитости које су, по мишљењу даваоца иницијативе, учињене у 

поступку доношења оспорених аката, те наводе разлози таквог поступања доносиоца 

оспорених аката.  

У одговору доносиоца оспорених аката, уз детаљно образложење разлога и 

поступка доношења оспорених аката, истиче се да је Скупштина Општине Шековићи 

донијела Одлуку да се приступи изради измјена и допуна постојећег Регулационог плана 

за насеље Шековићи (Центар) и то на сједници која је одржана у току 2006. године, те да 

је израда овог плана  повјерена „АРС СТУДИО“ д.о.о Бања Лука, које је регистровано за 

израду планова. Након спроведеног поступка, како се даље наводи, сачињен је 

Приједлог одлуке о измјенама и допунама Регулационог плана за насеље Шековићи 

(Центар), који је  достављен Скупштини Општине на усвајање али исти, на сједници 

одржаној 23. априла 2013. године, није усвојен јер је утврђено да не задовољава све 

потребе грађана ове општине,  након чега је донесен оспорени закључак у којем су 

изнесене одређене примједбе у вези са измјенама и допунама Плана. Након тога су 

примједбе Скупштине Општине, које су наведене у Закључку, враћене носиоцу 
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припреме плана, који га је са носиоцем израде вратио у фазу нацрта, те  поновио 

законом прописани поступак израде Плана. Након наведеног поновљен је, према 

тврдњама доносиоца акта, на законом прописан начин поступак јавног увида, те сачињен 

Приједлог измјена и допуна Регулационог плана за насеље Шековићи (Центар), који је 

Скупштина Општине усвојила 22. августа 2013. године.  

Оспорени закључак број 01-022-54/13 од 23. априла 2013. године („Службени 

гласник Општине Шековићи“ број 5/13), на основу члана 46. Закона о  уређењу простора 

и грађењу (“Службени гласник Републике Српске“ број 55/10) и члана 29. Статута 

Општине Шековићи („Службени гласник Општине Шековићи“ број 4/05) донијела је 

Скупштина Општине Шековићи. Овим закључком се не прихвата приједлог 

Регулационог плана за насеље Шековићи, те истовремено утврђује потреба да се 

приступи поступку дораде овог планског акта, уз приједлоге конкретних измјена и 

допуна које треба уградити (тачка I), затим се констатује да ће се поступак дораде 

Регулационог плана спровести у складу са Законом о уређењу простора, а што 

подразумијева и поновни поступак јавног увида (тачка II), и прописује да закључак 

ступа на снагу даном доношења и да ће бити објављен у „Службеном гласнику Општине 

Шековићи“.  

Одлука о усвајању измјена и допуна Регулационог плана градског насеља 

Шековићи („Службени гласник Општине Шековићи“ број 8/13) донесена је на основу 

члана 26. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске“ 

број 40/13), члана 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 29. Статута Општине Шековићи („Службени 

гласник Општине Шековићи“ број 4/05). Овом одлуком, коју је усвојила Скупштина 

Општине Шековићи на сједници одржаној 22. августа 2013. године, усвајају се измјене и 

допуне Регулационог плана градског насеља Шековићи који обухвата претежно 

изграђено урбано подручје и подручје од општег интереса за Општину Шековићи, које 

измјене и допуне су дефинисане у елаборату Плана, чија временска важност је 

максимално 10 година (члан 1), да се елаборат плана састоји од текстуалног и графичког 

дијела и да је саставни дио ове одлуке (чланови 2. и 3), те да ова одлука ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Шековићи“.  

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспорене одлуке Суд је имао у 

виду да је одредбом члана 102. став 1. тач. 1. и 3. Устава Републике Српске утврђено да 

општина преко својих органа, у складу са законом, доноси програм развоја, 

урбанистички план, буџет и завршни рачун и уређује и обезбјеђује коришћење градског 

грађевинског земљишта и пословног простора. Иста надлежност скупштине општине 

утврђена је и чланом 30. став 1. ал. 5, 6. и 7. Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13).  

Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ 

број  40/13), који је означен као правни основ за доношење оспорене одлуке и у односу 

на који давалац иницијативе оспорава предметну одлуку, прописано је да се изради, 

односно измјени или допуни документа просторног уређења приступа на основу одлуке 

коју доноси надлежна скупштина, која треба да садржи: врсту документа просторног 

уређења, чијој се изради, односно измјени или допуни приступа, границе подручја за 

које се документ доноси, односно мијења, период за који се утврђују, процјењују или 

израчунавају плански параметри, смјернице за израду, измјену или допуну документа, 

рок израде, садржај планског акта, одредбе о јавној расправи и јавном увиду, начин 

осигурања средстава за израду, измјену или допуну документа, носиоца припреме за 

израду, односно измјену или допуну документа просторног уређења и друге елементе 

зависно од специфичности подручја за које се документ доноси, као и да се одлука о 

приступању изради, односно измјени или допуни документа просторног уређења 

објављује у службеном гласилу јединице локалне самоуправе (члан 40. ст. 1,  3. и 9).  

Поред тога, овим законом је прописано да је носилац припреме за израду документа 
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просторног уређења који доноси скупштина јединице локалне самоуправе орган управе 

надлежан за послове уређења простора или други орган или организација које одреди 

надлежна скупштина одлуком из члана 40. овог закона (члан 41. став 2), те  да  се израда 

докумената просторног уређења повјерава правном лицу овлашћеном за обављање ових 

послова (носилац израде) (члан 44. став 1). Према члану 42. став 2. Закона, након 

доношења одлуке из члана 40. овог закона, носилац припреме дужан је да у најмање два 

средства јавног информисања објави позив заинтересованим лицима која су власници 

непокретности у обухвату документа просторног уређења да у року од 15 дана доставе 

своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, 

односно објекту у њиховом власништву, те да према ставу 3. овог члана одреди 

релевантне органе и правна лица од којих је у току израде документа просторног 

уређења потребно прибавити мишљења на приједлоге планских рјешења. Поред тога, 

члан 43. став 1. Закона, према коме надлежна скупштина, на приједлог носиоца 

припреме, именује савјет плана ради укупног праћења израде документа просторног 

уређења, вођења јавне расправе и усаглашавања ставова и интереса зависно од потребе, 

обима и врсте документа. Такође, Суд је  имао у виду да је чланом 47. ст. 1, 2. и 3. овог 

закона прописано да надлежна скупштина на приједлог носиоца припреме утврђује 

нацрт документа просторног уређења и мјесто, вријеме и начин излагања тог нацрта на 

јавни увид, да јавни увид за сва документа просторног уређења траје најмање 30 дана, те 

да се о мјесту, времену и начину излагања нацрта документа просторног уређења јавност 

обавјештава огласом који се објављује у најмање два средства јавног информисања 

најмање два пута. Поред тога, према члану 48. став 1. истог закона носилац израде 

обавезан је да размотри све примједбе, приједлоге и мишљења који су достављени током 

јавног увида и да прије утврђивања приједлога документа о њима заузме и образложи 

свој став, а овај став носиоца израде о примједбама, приједлозима и мишљењима се 

разматра на стручној расправи на коју се позивају представници носиоца припреме и 

носиоца израде, и органи и  правна лица из члана 42. став 3. овог закона, те чланови 

савјета плана. По одржаној стручној расправи носилац припреме утрврђује приједлог 

документа у складу са закључцима са расправе најдуже у року од 30 дана (члан 50. став 

1). Према члану 52. став 1. Закона, ревизију, односно измјену или допуну документа 

просторног уређења покреће носилац припреме документа, док се према ставу 3. овог 

члана ревизија, односно измјена или допуна докумената просторног уређења врши на 

начин и по поступку за доношење докумената просторног уређења. Уз то, Суд је имао у 

виду и  члан 192. Закона, којим је прописано да ће се поступци израде и доношења 

докумената просторног уређења који су започети прије ступања на снагу овог закона 

окончати по одредбама закона на основу којег су започети.  

Из документације која је достављена Суду утврђено је да је Скупштина Општине 

Шековићи, на сједници од 13. априла 2006. године, донијела Одлуку о изради новог 

урбанистичког и регулационог плана за насеље Шековићи, број 01-022-37/06, а на 

основу тада важећег Закона о уређењу простора („Службени гласник Републике Српске“ 

број 84/02). Наведеном одлуком прописано је да се доноси одлука о изради измјена и 

допуна постојећег урбанистичког и регулационог плана за градско насеље Шековићи 

(члан 1), дефинисан период за који се доноси (члан 2), одређен носилац израде (члан 3), 

те прописано да ће се до дана ступања на снагу нових планских аката примјењивати 

постојећи плански акти. Такође, утврђено је да је, поводом стављених примједби на 

нацрт плана од стране 11 заинтересованих лица у току трајања јавног увида од 15. 

августа до 15. септембра 2009. године, сачињен извјештај са одговорима од стране 

носиоца израде. Након тога, Скупштина Општине Шековићи је, на сједници од 23. 

априла 2013. године, донијела закључак број 01-022-54/12 да не прихвата приједлог 

Регулационог плана за градско насеље Шековићи те утврдила да је потребно да се 

приступи поступку дораде овог планског документа уз навођење одређеног броја 

приједлога који треба да се уграде у измјене и допуне Плана. У даљем току поступка, 
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према достављеној документацији, Савјет за израду Плана обавијестио  је 24. маја 2013. 

године грађане Шековића да ће у периоду од 2. јуна до 2. јула 2013. године у 

просторијама Општине Шековићи бити изложен на јавни увид Приједлог измјена и 

допуна Регулационог плана. За вријеме трајања овог јавног увида стављен је одређени 

број примједби, о чему је састављен извјештај са одговорима од стране носиоца израде. 

Примједбе које су стављене у току јавног увида разматране су 9. јула 2013. године  од 

стране Савјета за праћење израде измјена и допуна Регулационог плана за дио насеља 

Шековићи, о чему је сачињен записник. Одлука о усвајању измјена и допуна 

Регулационог плана градског насеља Шековићи донесена је на сједници одржаној 22. 

августа 2013. године. Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију 

Републике Српске обавијестило је 8. септембра 2013. године носиоца израде АРС 

СТУДИО д.о. о Бања Лука да је достављени Нацрт измјене и допуне Регулационог плана 

за насеље Шековићи (центар) у дигиталној (електронској) форми усаглашен са 

Правилником о садржају, начину израде и доношења докумената просторног уређења и 

чланом 13. Правилника о методологији прикупљања података за Јединствени просторно-

информациони систем („Службени гласник Републике Српске“ број 46/11). 

У конкретном случају Суд је утврдио да је поступак припреме и израде измјена и 

допуна Регулационог плана градског насеља Шековићи започет у вријеме важења Закона 

о уређењу простора („Службени гласник Републике Српске“ бр. 19/96, 25/96, 10/98, 

53/02, 64/02, 84/02 – пречишћени текст, 14/03, 112/06 и 53/07), а да је оспорена Одлука 

донесена на основу важећег Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ број  40/13).  Полазећи од утврђеног чињеничног стања и одредаба 

Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 

40/13), а посебно одредбе члана 192. овог закона, којом је прописано да  ће се поступци 

израде и доношења докумената просторног уређења, који су започети прије ступања на 

снагу овог закона окончати по одредбама закона на основу којег су започети, Суд је 

утврдио да доносилац оспорене одлуке није био овлашћен да поступак  измјене и допуне 

Плана који је започет према одредбама раније важећег закона настави по одредбама 

Закона који је сада на снази те да донесе оспорену одлуку на основу новог закона.  

С обзиром на изложено Суд је оцијенио да оспорена одлука није донесена 

сагласно одредбама члана 192. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“ број 40/13), а чињеница да оспорена одлука није у 

сагласности са законом чини је неуставном и са становишта  члана 108. став 2. Устава, 

према којем прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом.  

Имајући у виду поступак који је претходио доношењу оспорене одлуке, Суд је 

оцијенио да је неопходно да се нагласи да је поступак припреме, израде и доношења 

планова, који је обавезан и код усвајања њихових измјена и допуна, прецизно регулисан 

како одредбама сада важећег Закона о уређењу простора и грађењу, тако и одредбама 

Закона о уређењу простора („Службени гласник Републике Српске“ бр. 19/96, 25/96, 

10/98, 53/02, 64/02, 84/02 – пречишћени текст, 14/03, 112/06 и 53/07), који је био на снази 

у вријеме доношења Одлуке о изради новог урбанистичког и регулационог плана за 

насеље Шековићи, дакле да се ради о строго формалном поступку, из чега произлази да 

је орган надлежан за доношење планова обавезан да поступа сагласно законом 

прописаном поступку, односно да није овлашћен да  поступа мимо законом прописане 

процедуре.  

У погледу оспореног Закључка број: 01-022-54/13 од 23. априла 2013. године 

(„Службени гласник Општине Шековићи“ број 5/13), Суд је, прије свега, размотрио 

правну природу овог акта, јер од те чињенице зависи заснивање надлежности Уставног 

суда.  

Према одредби члана 115. ст. 1. и 2. Устава Републике Српске, Уставни суд 

одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом и сагласности 

прописа и општих аката са законом.  
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Разматрајући оспорени закључак, Суд је утврдио да овај акт по својој правној 

природи и садржини не представља општи правни акт или други пропис у смислу 

наведених одредби члана 115. Устава, који би могао бити предмет уставносудске оцјене. 

Наиме, овај закључак не садржи опште, обавезујуће правне норме којима се на општи 

начин уређују правни односи, већ се ради о акту техничког карактера којим се 

констатује да Скупштина Општине Шековићи, на сједници која је одржана 23. априла 

2013. године, није прихватила Приједлог Регулационог плана за градско насеље 

Шековићи, уз истовремено навођење одређених приједлога које би требало узети у 

разматрање у поновљеном поступку јавног увида.  

С обзиром на наведено Суд је утврдио да није надлежан да оцјењује сагласност 

оспореног закључка са Уставом, те је на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о 

Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 

92/12), одлучио да не прихвати иницијативу за покретање поступка за оцјену његове 

уставности и законитости.  

Имајући у виду да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено 

и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је у овом предмету у 

односу на оспорену одлуку, на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду 

Републике Српске, одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

 

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке. 

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић. 

 

 

Број: У-70/13                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

29. октобар 2014. године                                                                            УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                                          Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Супротан је начелу уставности и законитости акт планске регулативе у 

случају када доносилац тог акта није био овлашћен да поступак његовог доношења, 

који је започет према одредбама раније важећег закона, настави по одредбама новог 

закона.  

Уставни суд због ненадлежности неће прихватити иницијативу за оцјену 

уставности и законитости акта који не представља општи правни акт, већ се 

ради о акту техничког карактера. 
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Рјешење 

Број: У-72/13 oд 29. октобра 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 101/14 

 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске 

и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске” бр 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 29. октобра 2014. 

године, д о н и о  ј е  

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости 

Одлуке о висини накнада за коришћење података и пружања услуга Републичке 

управе за геодетске и имовинско-правне послове (“Службени гласник Републике 

Српске” бр. 18/12 и 27/12).  

 

    О б р а з л о ж е њ е 

 

Љиљана Васић из Прњавора дала је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о 

висини накнада за коришћење података и пружања услуга Републичке управе за 

геодетске и имовинско-правне послове (“Службени гласник Републике Српске” број 

18/12), коју је донијела Влада Републике Српске. У иницијативи је наведено да оспорена 

одлука није у сагласности са чл. 59, 61. и 62. Устава Републике Српске, односно да 

подаци и услуге РУГИП-а нису добра од општег интереса нити градско грађевинско 

земљиште, за чије коришћење се, по Уставу, плаћају накнаде. Поред тога, по мишљењу 

даваоца иницијативе подаци и услуге из оспорене одлуке нису прописане ни као јавни 

приход, јер се не могу подвести под појам “остали приходи“, а ако су и прописане као 

јавни приход, сматра да нису могле бити прописане одлуком, него законом. Наиме, 

давалац иницијативе сматра да је, због оваквог начина прописивања, оспорена одлука 

супротна члану 43. Закона о Влади, члану 8. Закона о буџетском систему Републике 

Српске, те члану 11. Закона о републичкој управи. С тим у вези у иницијативи се истиче 

да је посебно битно имати у виду одредбе оспорене одлуке које прописују висину 

накнаде за упис права на некретнинама, односно да се на овај начин грађанима 

наплаћује порез на промет који је само другачије назван, као и то да им се ускраћује 

право на насљеђивање, што сматра супротним члану 55. Устава и Европској конвенцији 

за заштиту људских права и основних слобода. Наводи, такође, да се оспореном 

одлуком, односно високим накнадама за упис права својине, то право ограничава, 

односно да је и стицаоцу права својине на основу правног посла стицање права 

условљено плаћањем накнаде, као и то да се поставља питање сврхе ових накнада, с 

обзиром на то да се финансирање јавних служби врши преко фондова и буџета у складу 

са законом.   

  

Разматрајући дату иницијативу Суд је, рјешењем од 23. децембра 2013. године, 

покренуо поступак за оцјењивање уставности Одлуке о висини накнада за коришћење 
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података и пружања услуга Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове 

(“Службени гласник Републике Српске” број 18/12).  

 

Влада Републике Српске, као доносилац оспорене одлуке, доставила је Уставном 

суду одговор (мишљење) на рјешење о покретању поступка, у коме се, поред осталог, 

наводи: да је оспорена одлука донесена на основу овлашћења из члана 43. став 1. Закона 

о Влади Републике Српске и члана 173. став 2. Закона о премјеру и катастру Републике 

Српске; да давалац иницијативе преуско посматра одредбу члана 59. Устава Републике 

Српске, односно да сматрају да Устав ниједном својом одредбом не ограничава 

републичке институције да, када је ријеч о њиховом дјелокругу рада, у складу са 

законским прописима, утврђује износе накнада за коришћење њихових података и 

пружање услуга, као и то да се из ових намјенских средстава финансирају одређени 

послови тих институција у складу са чланом 6. Закона о накнадама за вршење услуга 

премјера и коришћења података катастра непокретности и катастра земљишта; да 

сматрају да, с обзиром на то да овако прикупљена средства нису средства буџета 

Републике Српске, нису повријеђене ни одредбе чл. 61. и 62. Устава Републике Српске; 

да оспорена одлука ни на који начин не ограничава право било којег грађанина 

Републике Српске или страног држављанина да у складу са одредбама Закона о 

насљеђивању пред судовима оствари своја насљедна права и буде проглашен 

насљедником, што и представља суштину члана 55. Устава Републике Српске, односно 

да нема дискриминације било кога по било којем основу, јер обавеза плаћања ове 

накнаде за провођење било које судске одлуке или правног посла пада на терет 

подносиоца захтјева, те да се у односу на наводе о сврси ових накнада треба позвати на 

члан 6. Закона о накнадама за вршење услуга премјера и коришћења података катастра 

непокретности и катастра земљишта. 

 

Оспорену Одлуку о висини накнада за коришћење података и пружања услуга 

Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (“Службени гласник 

Републике Српске” бр. 18/12 и 27/12), Влада Републике Српске је донијела на основу 

члана 43. став 1. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 

Српске” број 118/08) и члана 173. став 2. Закона о премјеру и катастру Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске” број 6/12). Članom I Одлуке прописано је да се 

овом одлуком утврђује висина накнада за коришћење података и пружање услуга 

Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, а члановима II i III 

прописана је висина накнада за коришћење података и пружање услуга. Чланом IV 

Одлуке прописане су накнаде за издавање лиценци и легитимација, а чланом V износи 

увећања накнада за издавање података и пружање услуга које Републичка управа за 

геодетске и имовинско-правне послове, по изричитом захтјеву за приоритетно 

рјешавање, приоритетно узима у рад. Према члану VI ове одлуке, накнада за коришћење 

података и пружање услуга наплаћена по овој одлуци уплаћује се на посебан рачун 

Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, а последњим, чланом VII 

Одлуке, прописано је да даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 

висини накнада за коришћење података премјера и катастра некретнина и вршење 

услуга Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (“Службени гласник 

Републике Српске” бр. 85/11 и 93/11).  

 

Уставом Републике Српске јемчи се право насљеђивања у складу са законом 

(члан 55). Устав, такође, утврђује: да право својине може бити одузето или ограничено, 

уз правичну накнаду (члан 56); да су средства буџета порези, таксе и други законом 

утврђени приходи, а да је обавеза плаћања пореза и других дажбина општа и утврђује се 

према економској снази обвезника (члан 62. став 2. и члан 63), да Република уређује и 

обезбјеђује својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине...., банкарски 
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и порески систем и организацију, надлежност и рад државних органа (тач. 6. 7. и 10 

Амандмана XXXII на Устав Републике Српске којим је замијењен члан 68. Устава) и да 

министарства и други органи управе обављају послове државне управе и проводе законе 

и друге прописе и опште акте, рјешавају у управним стварима, врше управни надзор и 

обављају друге послове утврђене законом (члан 97. ст. 1. и 2).  

Законом о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 

118/08), у члану 43. ст. (1). и (3), прописано је да о питањима из своје надлежности 

Влада доноси: уредбе, одлуке, смјернице, инструкције, рјешења, закључке и друга акта, 

у складу са законом и да се одлуком прописују мјере Владе, оснивају јавне службе и 

друге организације, даје сагаласност или потврђују општи акти органа или организација, 

ако је таква сагласност или потврда предвиђена законом, обустављају од извршења акти 

министарстава, органа јединица локалне самоуправе, предузећа и других органа и 

организација које врше јавна овлашћења, и уређују друга питања од значаја за обављање 

послова Владе. 

 

Одредбама члана 173. Закона о премјеру и катастру Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске” број 6/12) прописано је: да се за коришћење 

података и за услуге које пружа Управа плаћа накнада у складу са посебним законом 

(став 1); да висину накнаде из става 1. овог члана одређује Влада на приједлог Управе 

(став 2); да се под услугама Управе сматрају теренски и канцеларијски послови из 

надлежности Управе (став 3) и да су средства од накнада из става 1. овог члана 

намјенска средства Управе и користе се у складу са посебним законом (став 4). 

 

Чланом 11. Закона о Републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске” 

бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) прописано је да се средства за рад органа 

управе обезбјеђују у буџету Републике, а чланом 13. став 2. овог закона прописано је да 

изузетно, органи управе, уз сагласност Владе, могу у оквиру свог дјелокруга пружати 

услуге физичким и правним лицима уз одговарајућу накнаду. 

 

Чланом 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и 

основних слобода гарантовано је право на имовину тако што је предвиђено да свако 

физичко и правно лице има право на неометано уживање своје имовине и да нико не 

може бити лишен имовине, осим у јавном интересу и под условима предвиђеним 

законом и општим начелима међународног права (став 1), као и да претходне одредбе, 

међутим, не утичу ни на који начин на право државе да примјењује законе које сматра 

потребним да би регулисала коришћење имовине у складу са општим интересима или да 

би обезбједила наплату пореза или других дажбина или казни (став 2).  

Имајући у виду садржај наведених уставних и законских одредаба, Суд је утврдио 

да је Влада Републике Српске имала овлашћење за доношење оспорене одлуке у циљу 

провођења Закона о премјеру и катастру Републике Српске, као и то да је овим законом, 

поред прописивања обавезе плаћања накнаде за коришћење података и услуга које 

пружа Управа, у складу са посебним законом, Влади дато и овлашћење да одређује 

висину накнаде на приједлог Управе, послове које сматра услугама Управе за које се 

плаћа накнада, те да одреди карактер средстава прикупљених од ове накнаде. Такође, 

Суд је имао у виду да је Законом о Републичкој управи предвиђена могућност да 

Управа, уз сагласност Владе, у оквиру свог дјелокруга пружа услуге физичким и 

правним лицима уз одговарајућу накнаду. Имајући у виду наведено, Суд је, прије свега, 

оцијенио да се у конкретном случају ради о накнади која је као посебни приход уведена 

Законом, а не одлуком, како тврди давалац иницијативе, због чега су неосновани наводи 

даваоца иницијативе о несагласности овог дијела оспорене одлуке са Законом о Влади и 

Законом о буџетском систему Републике Српске. Наиме, с обзиром на то да је Законом о 
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накнадама за вршење услуга премјера и коришћења података катастра непокретности и 

катастра земљишта (“Службени гласник Републике Српске” број 92/09), те чланом 18. 

Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2014. годину (“Службени гласник 

Републике Српске” број 107/13), као посебним законима, прописано да се накнаде за 

коришћење података и за услуге које пружа Управа уплаћују на рачун посебних намјена 

и користи за рад и опремање Управе, то се по оцјени Суда, ради о приходу који је 

наплаћен по посебним законима и који се усмјерава и троши у складу са одобреним 

Буџетом, а не о паушално прописаној накнади која се плаћа готовим новцем грађана. 

Дакле, ради се о законом прописаним средствима за која је предвиђено да се намјенски 

користе и да их, као средстава од прикупљених накнада, контролише надлежно 

министарство те унутрашњи надзор Управе, а контрола ових средстава је предвиђена и 

одредбом члана 6. став 13. Закона о трезору (“Службени гласник Републике Српске” 

број 28/13), којим је прописано да се, изузетно, буџетским корисницима који се 

финансирају из више од једног извора, могу отворити рачуни посебних намјена уз 

одобрење Министарства финансија, односно надлежне службе општине, града и фонда. 

На основу наведеног Суд је оцијенио неоснованим наводе о несагласности ове одлуке са 

Законом о буџетском систему Републике Српске и Законом о Републичкој управи. 

Такође, прописивање накнаде за коришћење података и пружања услуга Републичке 

управе за геодетске и имовинско-правне послове, одлуком, а не неким другим актом, 

није несагласно члану 43. ст. (1) и (3) Закона о Влади Републике Српске, јер према овој 

законској одредби Влада може, поред наведених, одлуком да уређује и друга питања од 

значаја за обављање послова Владе. 

У погледу осталих навода из иницијативе који се односе на „високе“ износе 

накнада за упис права на некретнинама, те уопште, сврхе прописивања ових накнада, 

Суд је, имајући у виду да се финансирање јавних служби врши преко фондова и буџета у 

складу са законом, оцијенио неоснованом тврдњу даваоца иницијативе да Влада, 

прописујући оспореном одлуком накнаде за упис права на некретнинама, грађанима 

наплаћује порез на промет и да им се на тај начин ускраћује право на насљеђивање. С 

обзиром на то да се оспореном одлуком извршавају наведене одредбе Закона о премјеру 

и катастру Републике Српске и одредбе Закона о накнадама за вршење услуга премјера и 

коришћења података катастра непокретности и катастра земљишта, те да је овим 

законима прописано да су средства од накнада за коришћење података и за услуге које 

пружа Управа, средства Управе, односно намијењена за рад и опремање Управе, Суд је 

оцијенио да оваквим прописивањем ни на који начин нису доведена у питање право на 

имовину и право на насљеђивање гарантована Уставом и Европском конвенцијом о 

заштити људских права и основних слобода. Такође, у вези са тим, Суд је оцијенио да из 

садржаја оспорене одлуке не произлази да је оспорена обавеза плаћања ове накнаде 

прописана као услов стицања права својине насљеђивањем, односно као накнада којом 

се ограничавају законито стечена имовинска права, како тврди давалац иницијативе, као 

и то да се уређење ових права на цјеловит начин регулише другим одговарајућим 

законима о својинским односима и насљеђивању, сагласно овлашћењима из члана 55. 

Устава и тачке 6. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске којим је замијењен члан 

68. Устава. Наиме, лице које је позвано на насљеђе није ни у чему ограничено у погледу 

остваривања тог права, као што ни лице које има правни основ за стицање права својине, 

овом одлуком, није ограничено у погледу стицања права и вршења власти на 

непокретној ствари, јер може да врши сва овлашћења која из права својине произлазе, 

односно право да ствар држи, користи и да њоме располаже.... С обзиром на наведено 

Суд је оцијенио да се оспорена одлука не може довести у везу са одредбом члана 55. 

Устава којом се јемчи право насљеђивања, као ни са одредбом тачке 6. Амандмана 

XXXII на Устав Републике Српске којим је замијењен члан 68. Устава којим је утврђено 

да Република уређује и обезбјеђује својинске и облигационе односе и заштиту свих 

облика својине. Поред тога, с обзиром на то да се не може доводити у питање ни 
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овлашћење законодавца да, у оквиру уређивања управних и стручних послова 

Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, поред осталих извора 

средстава, пропише и накнаду која се уплаћује на рачун посебних намјена и користи за 

рад и опремање ове управе, Суд је оцијенио да је такво прописивање ствар цјелисходне 

оцјене законодавца, о чему, сходно члану 115. Устава, није надлежан да одлучује. 

     На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења. 

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић. 

 

 

 

Број: У-72/13                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  

29. октобар 2014. године                                                       УСТАВНОГ СУДА  

 

                                                                                                                   Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С обзиром да је доносиоцу општег акта законом дато овлашћење да својом 

одлуком, а не неким другим актом, одређује висину накнаде за послове који се 

сматрају услугама, као и да њиме одреди карактер средстава за која је предвиђено да 

се намјенски користе, такав нормативни акт није у несагласности са Уставом и 

законом. 
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Одлука 

Број: У-73/13 oд 29. октобра 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 101/14 

 

Уставни Суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 37. став 1. тачка а), члана 60. став 1. тачка д) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о 

Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 

92/12), на сједници одржаној 29. октобра 2014. године, д о н и о  ј е  

 

 

О Д Л У К У 

 

 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости Уредбе о 

поступку за додјелу и престанак статуса удружења од јавног интереса („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 71/05, 65/07 и 98/13).  

 

Одбацује се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости Одлуке о 

допуни Одлуке о додјели статуса удружења од јавног интереса („Службени гласник 

Републике Српске“ број 117/10).    

 

 

О б р а з л о ж е н ј е  

 

Борачка организације Републике Српске поднијела је Уставном суду Републике 

Српске (у даљем тексту: Суд) приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости 

Уредбе о поступку за додјелу и престанак статуса удружења од јавног интереса 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 71/05 и 65/07) и Одлуке о допуни Одлуке о 

додјели статуса удружења од јавног интереса („Службени гласник Републике Српске“ 

број 117/10), које је донијела Влада Републике Српске. Из садржине приједлога 

произлази да оспорени акти нису у сагласности са одредбама члана 2. и 3. Закона о 

измјенама и допунама Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 42/05), као и одредбама чланова 66, 67, 90, 

97. и 108. Устава Републике Српске. Образлажући ове наводе предлагач износи своје 

тумачење поменутих законских одредаба, њихове примјене, спровођења јавног конкурса 

за утврђивање статуса удружења од јавног интереса, те да је оспореном Одлуком већем 

броју удружења из исте области додијељен статус удружења од јавног интереса. С тим у 

вези наводи податке о оснивању, унутрашњој организацији и броју чланова, циљевима и 

дјеловању овог удружења, као и да предлагач, у конкретној области, заслужује додјелу 

посебног статуса, па предлаже да Суд утврди да оспорени акти нису у сагласности са 

Уставом и законом.     

 

У одговору Владе Републике Српске наведено је: да је, према члану 8а став 5. 

Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске, била надлежна да донесе 

оспорену Уредбу, којом ће уредити поступак за додјелу и престанак статуса удружења 

од јавног интереса; да се овим актом не одређује у којим ће се областима утврдити 

статус удружења од јавног интереса, нити колико удружења у одређеној области може 
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стећи тај статус, већ искључиво поменутим законом; да оспорена Одлука о допуни 

Одлуке о додјели статуса удружења од јавног интереса није општи правни акт и да не 

може бити предмет оцјене уставности и законитости. Сматрајући да оспореним 

прописивањем нису повријеђене одредбе Закона о удружењима и фондацијама 

Републике Српске, нити Устава Републике Српске, предлаже се да Суд одбије приједлог 

за утврђивање неуставности и незаконитости оспорене Уредбе, а да одбаци приједлог за 

утврђивање неуставности и незаконитости оспорене Одлуке.    

 

Оспорену Уредбу о поступку за додјелу и престанак статуса удружења од јавног 

интереса („Службени гласник Републике Српске“ бр. 71/05, 65/07 и 98/13) донијела је 

Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада), на основу члана 34. став 1. Закона о 

Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 3/97 и 3/98).  

 

Овом уредбом је уређен: поступак за додјелу статуса удружења од јавног 

интереса по основу: 1) историјског; 2) културолошког; 3) мултиетничког; 4) 

територијалног и 5) социјално-хуманитарног принципа, након спроведеног јавног 

конурса; одређене садржине који сваке три године расписује Министарство управе и 

локалне самоуправе, док комисију за спровођење конкурса именује Влада (чланови 1, 2, 

3, 4, 5, 6. и 7.); престанак статуса удружења од јавног интереса: 1) по сопственом 

захтјеву и 2) брисањем удружења из судског регистра, тако и у случају престанка 

испуњавања једног од услова из члана 8а. Закона о удружењима и фондацијама 

Републике (члан 8. и 9); те учествовање Владе у додјели помоћи финансирања удружења 

од јавног интереса из средстава планираних за те сврхе (члан 10. и 11); завршне одредбе, 

према којим се наведене одредбе не примјењују на удружења која су посебним законом 

стекла статус од јавног интереса, и да ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“ (члан 12.и 13).   

 

 Оспорену Одлуку о допуни Одлуке о додјели статуса удружења од јавног 

интереса („Службени гласник Републике Српске“ број 117/10) донијела је Влада 

Републике Српске, на основу члана 8а Закона о удружењима и фондацијама Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 52/01 и 42/05) и члана 43. став 3. 

Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 118/08), 

а у складу са чланом 2. Уредбе о поступку за додјелу и престанак статуса удружења од 

јавног интереса („Службени гласник Републике Српске“ бр. 71/05 и 65/07).  

Овом одлуком се у Одлуци о додјели статуса удружења од јавног интереса 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 100/06) у тачки I подтачки 13. на крају 

текста тачка замјењује запетом и додају нове подтачке које гласе: „14. Савезу друштва 

добровољних давалаца крви Републике Српске, Требиње; 15. Српском просвјетном и 

културном друштву „Просвјета“, Пале; 16. Савезу националних мањина Републике 

Српске, Бања Лука; 17. Савезу организација и удружења ратних војних инвалида 

Републике Српске, Зворник; 18. Савезу удружења цивилних жртава рата Републике 

Српске, Бања Лука; 19. Омладинском савјету Републике Српске, Бања Лука; 20. Покрету 

потрошача Републике Српске, Бања Лука; 21. Савезу радиоаматера Републике Српске, 

Бања Лука (тачка И), те да се ова одлука објављује у„Службеном гласнику Републике 

Српске“, а ступа на снагу 1. јануара 2011. године (тачка II).       

 

Одредбама Устава Републике Српске, у односу на које давалац иницијативе 

оспорава наведене акте, утврђено је: да права и дужности Републике врше Уставом 

одређени републички органи, као и да су људска права и слободе, једнакост пред 

законом, самосталност и једнак положај предузећа и других организација, уставни 

положај и права јединица локалне самоуправе основа и мјера овлаћшења и одговорности 

републичких органа (члан 66); да републички органи, у оквиру Уставом утврђених права 
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и дужности Републике, утврђују политику, доносе и извршавају законе, друге прописе и 

опште акте, врше заштиту уставности и законитости, док се органима и организацијама 

у општинама може повјерити извршавање закона и осталих прописа и општих аката из 

оквира права и дужности Републике, те да се законом уређује одговорност за 

извршавање закона, других прописа и општих аката (члан 67); да Влада: 1) предлаже 

законе, друге прописе и опште акте; 2) предлаже план развоја, просторни план, буџет и 

завршни рачун; 3) обезбјеђује провођење и извршава законе, друге прописе и опште 

акте; 4) доноси уредбе, одлуке и друга акта за извршавање закона; 5) даје мишљење о 

приједлозима закона, других прописа и општих аката које Народној скупштини подноси 

други предлагач; 6) утврђује начела за унутрашњу организацију министарстава и других 

републичких органа управе и управних организација, поставља и разрјешава 

функционере у министарствима, другим републичким органима и управним 

организацијама; 7) усклађује и усмјерава рад министарстава и других републичких 

органа и управних организација; 8) врши надзор над радом министарстава и других 

републичких органа и управних организација и укида или поништава њихове акте који 

су у супротности са законом или прописом Владе; 9) обавља и друге послове у складу са 

Уставом и законом (члан 90); да послове државне управе обављају министарстава и 

други републички органи управе, проводе законе, друге прописе и опште акте Народне 

скупштине, Владе, као и акте предсједника Републике, рјешавају у управним стварима, 

врше управни надзор и обављају друге управне послове утврђене законом, да су 

министарстава и други републички органи управе самостални у вршењу Уставом и 

законом одређених надлежности, те да се одређена управна овлашћења законом могу 

повјерити предузећима и другим организацијама (члан 97); да закони, статути, други 

прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, као и да прописи и други 

општи акти морају бити у сагласности са законом (члан 108).   

 

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспорене Уредбе о поступку за 

додјелу и престанак статуса удружења од јавног интереса Суд је имао у виду да је 

тачком 6. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. 

Устава, утврђено да Република уређује и обезбјеђује, између осталог, правни положај 

предузећа и других организација, њихових удружења и комора, као и одредбе члана 90. 

тачка 3. и 4. Устава Републике Српске, којим је утврђено да Влада обезбјеђује 

провођење и извршава законе, друге прописе и опште акте, те да доноси уредбе, одлуке 

и друга акта за извршавање закона.      

 

Полазећи од наведених уставних одредби, Законом о удружењима и фондацијама 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 52/01 и 42/05) уређено је 

оснивање, регистрација, унутрашња организација и престанак рада удружења и 

фондација (члан1)  Одредбама члана 2. став 1. овог закона прописано је да је удружење, 

у смислу овог закона, сваки облик добровољног повезивања више физичких или правних 

лица ради унапређења или остваривања неког заједничког или општег интереса или 

циља, у складу са Уставом и законом, а чија основна сврха није стицање добити, док је 

чланом 8. предвиђено да се удружењу или фондацији може законом повјерити да у 

оквиру своје дјелатности врши јавна овлашћења, те да су обавезне обезбиједити 

законито и несметано спровођење јавних овлашћења. Према члану 8а истог закона, 

удружење може стећи статус удружења од јавног интереса ако његово дјеловање 

превазилази интересе његових чланова и ако је намијењено интересу јавности, односно 

неким њеним сегментима, у сљедећим областима: здравство, наука, социјална заштита, 

заштита околине, цивилно друштво, ратни ветерани, људска права, права мањина, помоћ 

сиромашним и социјално угроженим, помоћ инвалидима, дјеци и старијим лицима, 

толеранција, култура, аматерски спортови, вјерске слободе, помоћ жртвама 

елементарних непогода, удужења потрошача и другим областима од јавног интереса 
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(став 1). Сматра се да удружење дјелује у добротворне сврхе ако је основано с 

првенственим циљем да помаже лицима и групама којима је помоћ потребна (став 2). 

Статус удружења од јавног интереса утврђује Влада Републике Српске на приједлог 

Министарства управе и локалне самоуправе, уз претходно мишљење надлежног 

министарства, по основу: 1) историјског; 2) културолошког; 3) мултиетничког; 4) 

територијалног и 5) социјално-хуманитарног принципа (став 3). Поступак за додјелу и 

престанак статуса удружења од јавног интереса, помоћ у финансирању удружења од 

јавног интереса Влада уређује уредбом (став 4). Одредбама члана 13. став 1. и 2. Закона 

предвиђено је да се у одређеној области може утврдити статус удружења од јавног 

интереса за једно удружење, уз примјену поменутих критеријума и према основном 

садржају програма рада, као и да се регистровано удружење од јавног интереса може 

припојити, раздвојити или трансформисати само у друго удружење од јавног интереса.          

Поред тога, Суд је утврдио да је ступањем на снагу Закона о Влади Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 118/08) престао да важи Закон о 

Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 3/97, 3/98, и 

29/00), али да ова чињеница није од утицаја на оцјену уставности и законитости 

оспореног акта. Наиме, чланом 34. став 1. ранијег Закона о Влади Републике Српске, 

односно чланом 43. став 2. важећег Закона о Влади Републике Српске, прописано је да 

се уредбом ближе уређују односи од значаја за извршавање закона, утврђују начела 

унутрашње организације министарстава и других републичких органа управе и 

формирају стручне службе Владе.    

 

 Сагласно наведеним уставним и законским одредбама, Суд је оцијенио да је 

Влада била овлашћена да донесе оспорену уредбу којом је прописала критеријуме, 

начин и поступак додјеле статуса удружења од јавног интереса, случајеве престанка 

статуса удружења од јавног интереса и помоћи финансирања удружења истих из 

средстава планираних за те сврхе. Поред тога, Суд је оцијенио да начин на који су 

оспореним одредбама уређени наведени односи није у несагласности са Законом о 

удружењима и фондацијама Републике Српске, како то сматра предлагач. Како је већ 

наведено, чланом 8а став 1. и 3. поменутог закона прописане су области у оквиру којих 

удружење може стећи статус удружења од јавног интереса, под условом да његово 

дјеловање превазилази интересе његових чланова и ако је намијењено интересу јавности, 

односно неким њеним сегментима, те су утврђени  критеријуми за додјелу статуса 

удружења од јавног интереса, док је ставом 4. овог члана законодавац дао Влади 

овлашћење да уредбом пропише поступак за додјелу и престанак статуса удружења од 

јавног интереса, те помоћ у финансирању ових удружења. Стога, прописујући 

оспореном Уредбом поступак и критеријуме за додјелу, односно престанак статуса 

удружења од јавног интереса, доносилац овог општег акта, по оцјени Суда, није изашао 

из законских оквира, већ је сагласно законским овлашћењима разрадио наведене 

одредбе закона ради њиховог извршавања.  

 

На основу наведеног Суд је утврдио да је оспорена Уредба о поступку за додјелу 

и престанак статуса удружења од јавног интереса („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 71/05, 65/07 и 98/13) у сагласности са Законом о удружењима и фондацијама 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 52/01 и 42/05), због чега 

није дошло до повреде начела законитости из члана 108. Устава Републике Српске.    

 

Оспорена Уредба о поступку за додјелу и престанак статуса удружења од јавног 

интереса није, по оцјени Суда, несагласна са цитираним члановима 66, 67. и 97. Устава 

Републике Српске, с обзиром на садржину ових чланова Устава.  
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Наводи предлагача о примјени поменутих одредби Закона о удружењима и 

фондацијама Републике Српске, као и питања заслужног статуса удружења од јавног 

интереса нису, по оцјени Суда, од значаја за правилно рјешавање ове уставноправне 

ствари, јер није ријеч о тврдњама које се тичу уставности и законитости одредби 

оспореног општег акта, па самим тим ни надлежности Суда из члана 115. Устава 

Републике Српске.          

Поред тога, Суд је оцијенио да оспорена Одлука о допуни Одлуке о додјели 

статуса удружења од јавног интереса, по својој правној природи и садржини, нема 

карактер општег правног акта за чију је оцјену, сагласно члану 115. Устава, надлежан 

овај суд. Наиме, у тачки I ове одлуке, у подтачкама 14. до 21, наведена су конкретна 

удружења којим је додијељен статус удружења од јавног интереса. Имајући у виду 

наведено, Суд је утвдио да овај акт не подлијеже оцјени уставности и законитости, 

слиједом чега је, због ненадлежности, одбацио приједлог за њену оцјену. 

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке.  

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић. 

 

 

Број: У-73/13            ПРЕДСЈЕДНИК 

29. октобар 2014. године                  УСТАВНОГ СУДА  

 

                        Џерард Селман 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Није у несагласности са вишим правним актима онај нормативни акт којим 

се прописују поступак и критеријуми за додјелу, односно престанак статуса 

удружења од јавног интереса, јер доносилац овог општег акта није изашао из 

законских оквира, већ је сагласно законским овлашћењима разрадио наведене одредбе 

закона ради њиховог извршавања. 

Одлука о додјели статуса удружења од јавног интереса, по својој правној 

природи и садржини, нема карактер општег правног акта за чију је оцјену 

надлежан Уставни суд. 
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Рјешење 

Број: У-80/13 oд 29. октобра 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 101/14 

 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске и 

члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 29. октобра 2014. године,  

д о н и о   ј е 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 21. став 3. и 

члана 22. став 2. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“ број 124/11). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Сташа Ђуричић из Добоја дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за 

покретање поступка за оцјењивање уставности члана 21. став 3. и члана 22. став 2. 

Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број 

124/11), те уставности и законитости Одлуке о комуналној накнади („Службени гласник 

Општине Добој“ бр. 1/91, 2/01, 6/04 и 8/11). У иницијативи се наводи да оспореним 

законским одредбама нису утврђени адекватни критеријуми које би јединице локалне 

самоуправе користиле као параметре приликом утврђивања висине комуналне накнаде 

због чега, како наводи давалац иницијативе, долази до произвољности у примјени и у 

вези с тим износи одређене приједлоге како би то требало да буде нормирано. Наведена 

недореченост, по наводима даваоца иницијативе, утицала је да комунална наканада у 

Добоју буде већа у односу на друге јединице локалне самоуправе, а да се при томе 

уопште не зна који су критеријиму узимани приликом њеног утврђивања нити је донесен 

програм из члана 21. став 3.  Закона. Све наведено, према наводима из иницијативе, 

доводи обвезнике комуналне накнаде ове јединице локалне самоуправе у неравноправан 

положај у односу на обвезнике у другим јединицама локалне самоуправе, иако је чланом 

10. Устава утврђено начело равноправности грађана. Уз то, давалац иницијатве сматра 

да наведена законска рјешења нису у сагласности ни са чланом 5. алинеја 4. Устава, 

којим је утврђено да се уставно уређење Републике темељи, поред осталог, на владавини 

права, али не наводи уставноправне разлоге због којих сматра да је оспореним 

одредбама наведеног закона повријеђено ово уставно начело. Овом иницијативом је, 

такође,  оспорена и Одлука о комуналној накнади („Службени гласник Општине Добој“ 

бр. 1/91, 2/01, 6/04 и 8/11) и то у односу на Устав Републике Српске и Закон о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број 124/11), с тим 

да давалац иницијативе није навео конкретне уставне и законске одредбе са којима, по 

његовом мишљењу, оспорена одлука није у сагласности као ни уставно-правне  разлоге 

оспоравања овог општег акта. Предлаже да Суд утврди да оспорени акти нису у 

сагласности са Уставом и законом.  
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Разматрајући дату иницијативу, Суд је, Рјешењем број У-80/13 од 26. јуна 2014. 

године покренуо поступак за оцјену уставности члана 21. став 3. и члана 22. став 2. 

Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број 

124/11). Истовремено, Суд није прихватио иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости Одлуке о комуналној накнади („Службени 

гласник Општине Добој“ бр. 1/91, 2/01, 6/04 и 8/11) уз образложење да су Закон о 

комуналним дјелатностима („Службени лист СР БиХ“ број 20/90) и Закон о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 11/95,18/95, 51/02 и 85/03), 

који су наведени као правни основ за доношење оспорене одлуке, престали да важе 

прије подношења иницијативе, те да, с обзиром на то да наведени закони више нису дио 

правног поретка Републике Српске, не постоје процесне претпоставке за одлучивање 

Уставног суда.  

У одговору Народне скупштина Републике Српске на рјешење о покретању 

поступка наводи се да је иницијатива непотпуна и неуредна, те да су изнесени наводи 

неосновани. Наглашава се да давалац иницијативе није прецизирао наводе о евентуалној 

повреди одредби члана 5. Устава, а уз то и да погрешно тумачи члан 10. Устава, 

сматрајући да су грађани једне локалне заједнице, због тога што плаћају већу комуналну 

накнаду, у неравноправном положају у односу на грађане друге локалне заједнице. С 

тим у вези, у одговору се наводи, да се оспорене одредбе, као и Закон у цјелини, једнако 

односе и примјењују на све адресате, а сама чињеница да неки грађани плаћају већи, а 

неки мањи износ комуналне накнаде није, како се наводи, посљедица неуједначене 

примјене Закона, већ метода обрачуна исте, који, притом, користи истоврсне улазне 

факторе код сваког појединачног обрачуна. Поред тога, у одговору се наглашава обавеза 

законодавца да цијени оправданост одређене врсте и начина нормирања, водећи рачуна 

да закони које доноси представљају најцјелисходније рјешење,  а да није у надлежности 

Уставног суда да оцјењује да ли је законодавно овлашћење требало бити искоришћено 

на другачији начин.  

Оспореним чланом 21. став 3. Закона о комуналним дјелатностима („Службени 

гласник Републике Српске“ број 124/11) прописано је да се програм из става 2. овог 

члана доноси до краја текуће године за наредну годину, а садржи обим и квалитет 

одржавања и обнављања појединих комуналних објеката и уређаја и комуналних услуга 

заједничке комуналне потрошње, висину потребних средстава за реализацију програма и 

распоред средстава по намјенама за сваку дјелатност посебно, као и мјере за спровођење 

програма. Према оспореном члану 22. став 2. овог закона, одлуком скупштине јединице 

локалне самоуправе којом се уводи обавеза плаћања комуналне накнаде одређују се 

основи и мјерила којима се утврђује висина накнаде зависно од степена опремљености 

насеља комуналним објектима и уређајима заједничке комуналне потрошње и квалитета 

и стандарда комуналних производа и услуга.  

 

Оцјењујући уставност оспорених одредби члана 21. став 3. и члана 22. став 2. 

Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број 

124/11) Суд је имао у виду да је одредбама Устава Републике Српске утврђено: да се 

законом уређује заштита, коришћење, унапређивање и управљање добрима од општег 

интереса, као и плаћање накнаде за коришћење добара од општег интереса и градског 

грађевинског земљишта (члана 59), да Република уређује и обезбјеђује систем јавних 

служби (тачка 11. Амандмана XXXII на Устав којим је мијењан члан 68), као и да 

општина преко својих органа у складу са законом уређује и обезбјеђује обављање 

комуналних дјелатности, извршава законе, друге прописе и опште акте Републике чије 

извршавање је повјерено општини (члан 102. став 1. тач. 2. и 6). 

 

Такође, Суд је имао у виду да је одредбама Устава Републике Српске, у односу на 

које давалац иницијативе оспорава наведене одредбе предметног закона, утврђено да се 
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уставно уређење Републике темељи на владавини права (члан 5. став 1. алинеја 4), те да 

су грађани Републике равноправни у слободама, правима и дужностима, једнаки пред 

законом и уживају исту правну заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну 

припадност, вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, 

политичко и друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство (члан 10). 

 

Суд је, приликом разматрања оспорених одредби овог закона, имао у виду и 

одредбе Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), којим су, поред осталог, дефинисане самосталне 

надежности општине, те је у том смислу, прописано да општина на плану пружања 

услуга уређује и обезбјеђује обављање комуналних дјелатности: производњу и испоруку 

воде, гаса, топлотне енергије, јавни превоз путника, одржавање чистоће, пречишћавање 

и одводња отпадних вода, одржавање гробаља и пружање погребних услуга, одржавање 

улица, сабраћајница, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, 

одвођење атмосферских вода и других падавина и чишћење јавних површина (члан 12. 

тачка б) алинеја 2), да је општина у области стамбено-комуналних дјелатности надлежна 

да објезбјеђује обављање комуналних дјелатности, организационих, материјалних и 

других услова за изградњу и одржавање комуналних објеката и комуналне 

инфраструктуре (члан 14. алинеја 7), те да скупштина општине доноси одлуке о 

комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом (члан 30. 

алинеја 9). 
 

Оцјењујући основаност навода даваоца иницијативе Суд је утврдио да је Законом 

о комуналним дјелатностима уређена област комуналних дјелатности тако што су 

утврђене комуналне дјелатности од посебног јавног интереса и начин обезбјеђивања 

посебног јавног интереса, организација обављања комуналних дјелатности и начин 

њиховог финансирања (члан 1). Поред тога, чланом 6. овог закона је прописано да 

јединица локалне самоуправе обезбјеђује организовано обављање комуналних 

дјелатности, а својом одлуком детаљније прописује: услове и начин обављања 

комуналних дјелатности (тачка а), материјалне, техничке и друге услове за 

финансирање, развој, изградњу и одржавање комуналних објеката (тачка б), услове за 

функционисање и техничко-технолошко јединство система и уређаја (тачка в), 

могућност за субвенционисану цијену комуналне услуге, категорије корисника и услове 

субвенционирања (тачка г), те јединицу обрачуна за сваку врсту комуналне услуге и 

начин наплате комуналних услуга (тачка д). Чланом 21. Закона, чија је одредба из  става 

3. оспорена иницијативом, прописано је да се средства за обављање комуналних 

дјелатости заједничке комуналне потрошње обезбјеђују из буџета јединице локалне 

самоуправе по основу прихода из: комуналне накнаде (тачка а), дијела накнаде за 

коришћење добара од општег интереса (тачка б), дијела прихода од пореза на 

непокретности (тачка в) и дијела накнада за дате концесије (тачка г), а ставом 2. овог 

члана да се утврђивање висине средстава из става 1. овог члана врши на основу 

програма који доноси скупштина јединице локалне самоуправе, док је  чланом 22. 

Закона, чија је одредба  из става 2. такође оспорена, прописано да скупштина јединице 

локалне самоуправе, у складу са овим законом, прописује обавезу плаћања комуналне 

накнаде за коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње. 

 

Из наведених уставних и законских одредаба, по оцјени Суда, произлази да је 

организовање комуналних дјелатности једна од основних обавеза и одговорности 

локалне самоуправе, те да јединица локалне самоуправе обезбјеђује организовано 

обављање комуналних дјелатности на својој територији, тако што ствара материјалне и 

техничке услове за њихово обављање и развој, обезбјеђује финансијска средства и друге 

услове за обављање дјелатности заједничке комуналне потрошње и средства за изградњу 
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и инвестиционо одржавање комуналне инфраструктуре. У том смислу, по оцјени Суда, 

оспореним одредбама Закона, којима су одређени обавезни елементи које треба да 

садрже акти чије доношење је повјерено скупштини јединице локалне самоуправе, 

уређени су односи у оквиру Уставом утврђеног овлашћења законодавца да организује 

обављање комуналних дјелатности које представљају јавни интерес. Наиме, законодавац 

је, процјењујући значај комуналних дјелатности заједничке комуналне дјелатности, који 

су од животног значаја за грађане одређене јединице локалне самоуправе (општине или 

града), односно за њихов живот и рад, одредио које акте и у којем року треба да донесе 

скупштина јединице локалне самоуправе, као и њихову садржину. Законодавац ова 

питања уређује самостално, будући да Устав не садржи ограничења у вези с тим. У том 

смислу, одређивање рока до којег скупштина јединице локалне самоуправе треба да 

донесе програм те његову садржину, као и садржину  одлуке којом се уводи обавеза 

плаћања комуналне накнаде за коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне 

потрошње, по оцјени Суда, ствар је одговарајуће законодавне политике, односно 

цјелисходности, коју Уставни суд,  сагласно одредбама члана 115. Устава, није надлежан 

да оцјењује. При томе, оспорене одредбе Закона, по оцјени Суда, не доводе у питање 

уставно начело једнакости из члана 10. Устава, будући да оне по свом садржају и 

значењу не доводе до неједнакости пред законом, а нити су у несагласности са чланом 5. 

алинеја 4. Устава.   

 

У вези са наводима даваоца иницијативе који се односе на непрецизност 

оспорених законских одредби и њихову примјену Уставни суд, у смислу члана 115. 

Устава, није надлежан да одлучује. 

 

На основу изложеног  одлучено је као у  диспозитиву овог рјешења. 

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић. 

 

 

Број: У-80/13                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

29. октобар 2014. године                                                                           УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                                         Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одређивање рока до којег скупштина јединице локалне самоуправе треба да 

донесе програм за утврђивање висине средстава за обављање комуналних 

дјелатности, као и утврђивање његове садржине, те одлуке о увођењу обавезе 

плаћања комуналне накнаде, ствар је законодавне политике, односно 

цјелисходности коју Уставни суд није надлежан да оцјењује. 
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Одлука 

Број: У-81/13 oд 29. октобра 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 101/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске и 

члана 60. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник 

Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 29. октобра 2014. године,  

д о н и о  ј е 

 

О Д Л У К У 

 

Одбија се приједлог за оцјену уставности и законитости члана 11. ст. 1. и 2. 

Правилника о процедури пријема радника у радни однос у основној школи 

(„Службени гласник Републике Српске” број 70/13). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Независни универзитет Бања Лука, приједлогом је, пред Уставним судом 

Републике Српске, покренуо поступак за оцјењивање уставности члана 11. ст. 1. и 2. 

Правилника о процедури пријема радника у радни однос у основној школи („Службени 

гласник Републике Српске” број 70/13), који је донио министар просвјете и културе 

Републике Српске. Предлагач сматра да се оспореним одредбама, прије свега, повређује 

члан 39. став 2. Устава Републике Српске, односно да се недосљедним и неправичним 

вредновањем стеченог образовања и различитог приступа приликом утврђивања броја 

бодова повређује уставни принцип о доступности радног мјеста и функције сваком под 

једнаким условима. Истиче да се ставом 2. члана 11. овог правилника у неравноправан 

положај стављају лица која су завршила други циклус студија у петогодишњем трајању 

и остварили 300 ЕЦТС бодова, јер им се, како наводи, просјек оцјена множи са 4, као и 

студентима који имају остварених 240 бодова, четворогодишњег трајања студија и да се, 

на овај начин, повређује члан 5. Закона о раду – пречишћени текст и члан 10. став 1. 

алинеја 1. Закона основном образовању и васпитању. Поред наведеног, предлагач сматра 

да се оспореним одредбама врши непосредни облик дискриминације у смислу члана 107. 

став 2. Закона о раду – пречишћени текст, као и посебан облик дискриминације 

приликом запошљавања студената високошколских установа у приватном власништву у 

односу на студенте са јавних универзитета због, како је наведено, разлика у концепту 

студијских програма. Мишљења је да се због прописивања као у оспореним одредбама 

поставља се и питање нарушавања принципа једнакости из члана 3. став 1. алинеје е) и з) 

Закона о високом образовању Републике Српске.  

У одговору на наводе предлагача који је Суду доставило Министарство просвјете 

и културе, односно министар овог министарства, поред осталог, наведено је да 

оспореним одредбама члана 11. ст. 1. и 2. Правилника о процедури пријема радника у 

радни однос у основној школи нису повријеђени наведени уставни принципи, односно 

да је питање врсте стручне спреме и критеријума за радно мјесто наставника, стручног 

сарадника и васпитача, питање законодавне политике, о чему не одлучује Уставни суд. 

Такође наводе да су оспорене одредбе у сагласности и са чланом 105. став 1. тачка а) и 
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чланом 114. став 9. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник 

Републике Српске” бр. 74/08, 71/09 и 104/11), којим је, по њиховом мишљењу, 

законодавац у складу са овлашћењем из Устава уредио систем у области основног 

образовања као дјелатност од општег друштвеног интереса и, између осталог, прописао 

стручну спрему за радно мјесто наставника, стручног сарадника и васпитача као и 

критеријуме за бодовање за рад на том радном мјесту. С обзиром на то да овим 

законским одредбама није прописано да кандидати за наведене послове треба да имају 

завршен други циклус студија у петогодишњем трајању са укупно остварених 300 ЕЦТС 

бодова, по мишљењу предлагача, је разлог због којег је прописано бодовање просјека 

оцјена кандидата са завршеним другим циклусом студија. Поред тога, мишљења су да је 

прописивање и посебних критеријума за пријем у радни однос кандидата за наведена 

радна мјеста, поред законом утврђених обавезних критеријума, сагласно законом 

одређеној надлежности министра просвјете и културе да доноси правилник о процедури 

пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата. 

Предлажу да Суд, имајући у виду наведене чињенице, одлучи да приједлог не прихвати. 

 

Правилник о процедури пријема радника у радни однос у основној школи 

(„Службени гласник Републике Српске” број 70/13) донио је министар просвјете и 

културе Републике Српске на основу члана 114. став 9, а у вези са чланом 122. Закона о 

основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” бр. 74/08, 

71/09 и 104/11) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 

Републике Српске” бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 24/12). Оспореним чланом 11. овог 

правилника прописано је да се на основу успјеха кандидат бодује тако што се просјечна 

оцјена током студирања заокружује на двије децимале и помножи са коефицијентом 4 - 

за студиј који траје четири године, са коефицијентом 3 - за студиј који траје три године, 

а са коефицијентом 2 – за студиј који траје двије године (став 1) и да се лицима која су 

завршила други циклус студијског програма и укупно остварила 300 ЕЦТС бодова 

просјечна оцјена током студирања множи са коефицијентом 4 (став 2). 

 

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспореног члана 11. ст.1. и 2. 

Правилника о процедури пријема радника у радни однос у основној школи („Службени 

гласник Републике Српске” број 70/13), Суд је имао у виду да је: 

 

- Уставом Републике Српске утврђено: да су грађани Републике равноправни у 

слободама, правима и дужностима (члан 10); да свако има право на рад, да се јемчи 

слобода рада, слобода избора занимања и запослења и да је сваком под једнаким 

условима доступно радно мјесто и функција (члан 39. ст. 1. и 3) и да Република уређује и 

обезбјеђује систем јавних служби и област радних односа и образовања (тач. 11) и 12) 

Амандмана XXXII на Устав Републике Српске којим је замијењен члан 68. Устава);  

- Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике 

Српске” бр. 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14): уређена дјелатност основног образовања и 

васпитања као дио јединственог система образовања Републике Српске (члан 1); да је 

прописано да послове наставника, стручног сарадника и васпитача, обављају лица која, 

осим услова утврђених Законом о раду, испуњавају и сљедеће услове: да имају 

одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно 

звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему 

(члан 105. став 1. тачка а)) и да министар доноси правилник о процедури пријема, 

критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата, при чему се као 

обавезни морају дефинисати сљедећи критеријуми: вријеме проведено на евиденцији 

незапослених лица, које води Завод за запошљавање, након стицања одговарајуће 

стручне спреме, просјек оцјена током студирања и резултати остварени на интервјуу и 

писменом дијелу теста (члан 114. став 9. тач. а) б) и в)); 
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- одредбом члана 5. Закона о раду («Службени гласник Републике Српске» бр. 

38/00, 40/00, 41/00, 47/02, 38/03, 66/03, 20/07 и 55/07 – пречишћени текст), прописано да 

радник, као и лице које тражи запослење, не може бити стављен у неравноправан 

положај при остваривању права по основу рада и права на запослење због расе, етничке 

припадности, боје коже, пола, језика, религије, политичког или другог мишљења и 

убјеђења, социјалног поријекла, имовног стања, чланства или нечланства у синдикату 

или политичкој организацији, тјелесног или душевног здравља и других обиљежја која 

нису у непосредној вези са природом радног односа, као и члан 10. Закона о измјенама и 

допунама Закона о раду («Службени гласник Републике Српске» број 20/07), односно 

члан 107. Закона о раду – пречишћени текст («Службени гласник Републике Српске» 

број 55/07), којим је одређено да дискриминација из члана 5. овог закона може бити 

посредна и непосредна, те шта се сматра непосредном, а шта посредном 

дискриминацијом и 

- Законом о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» број 

20/07), у релевантном дијелу прописано: да се високо образовање заснива на 

принципима поштовања људских права и грађанских слобода, укључујући забрану свих 

видова дискриминације и равноправност високошколских установа, без обзира облик 

својине (члан 3. став 1) тач. е) и з) и да се високо образовање организује у три циклуса, 

први циклус високог образовања траје најмање три, а највише четири године и вреднује 

се са најмање 180 бодова, односно 240 бодова, у складу са Европским системом преноса 

бодова (ЕЦТС) и да се студије другог циклуса организују након првог циклуса студија, 

трају једну или двије године и вреднују се са 60, односно 120 ЕЦТС бодова и то на 

начин да у збиру са првим циклусом износе 300 ЕЦТС бодова (члан 8.ст. 1), 2). и 3)).  

 

Суд је, имајући у виду наведене уставне и законске одредбе, као и основ 

оспоравања члана 11. ст. 1. и 2. Правилника, утврдио да је министар просвјете и културе, 

на основу законског овлашћења да доноси правилник о процедури пријема, 

критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата за послове 

наставника, стручног сарадника и васпитача у јавним основним школама, између 

осталог, прописао коефицијент којим се множи просјечна оцјена током студирања 

лицима која су завршила други циклус студијског програма и укупно остварила 300 

ЕЦТС бодова. Имајући у виду наведено, Суд је оцијенио да наводи предлагача којима 

указује на то да оспорене одредбе Правилника о начину утврђивања просјечне оцјене 

током студирања кандидата који имају завршен други циклус студија у петогодишњем 

трајању са укупно остварених 300 ЕЦТС бодова, односно множење ове оцјене са 

коефицијентом 4, умјесто са коефицијентом 5, доводе до недоследног и неправичног 

вредновања стеченог образовања и да се лица која су завршила овај студиј стављају у 

неравноправан положај, нису питања које спадају у надлежност одлучивања Уставног 

суда, утврђеној чланом 115. Устава. Начин бодовања кандидата са завршеним другим 

циклусом студијског програма и укупно остварених 300 ЕЦТС бодова, који се, иначе, не 

траже приликом запошљавања радника у основној школи, питање је оправданости и 

цјелисходности, а то излази из оквира надлежности Уставног суда. Поред тога, Суд је 

оцијенио да оваквим прописивањем нису повријеђени наведени уставни принципи, као 

ни принцип једнакости, на који се указује у приједлогу, јер се оспорени начин 

утврђивања просјечне оцјене током студирања подједнако односи на сва лица која се 

нађу у истој правној ситуацији, односно која испуњавају прописане услове. Притом, 

треба имати у виду да уставни принцип једнакости не подразумијева једнакост у 

апсолутном смислу, већ једнакост у правима и слободама сваког ко испуњава исте 

критеријуме и налази се у заједничкој категорији и који се налази у истој правној 

ситуацији.    

Имајући у виду да се оспорене одредбе подједнако односе на сва лица која се 

нађу у истој правној ситуацији, односно која испуњавају прописане услове, Суд је 
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оцијенио и то да се оспореним прописивањем не доводи у питање ни равноправност 

радника, као и лица која траже запослење, у смислу члана 5. Закона о раду. Наиме, с 

обзиром на то да се оспореним одредбама Правилника не ограничава право на рад и 

права која из тог проистичу, пошто се ове одредбе под истим условима и на једнак начин 

односе на све кандидате у истим правним ситуацијама, односно једнако на све студенте 

високошколских установа у приватном власништву, као и све студенте јавних 

универзитета, то је Суд оцијенио неоснованим тврдње предлагача да се оспореним 

одредбама врши непосредни облик дискриминације у смислу наведеног члана 10. Закона 

о измјенама и допунама Закона о раду, односно члана 107. став 2. Закона о раду – 

пречишћени текст, као и посебан облик дискриминације приликом запошљавања 

студената високошколских установа у приватном власништву у односу на студенте 

јавних универзитета због разлика у концепту студијских програма. Такође, Суд је, због 

једнаког односа оспорених одредаба члана 11. ст. 1. и 2. Правилника на све кандидате у 

истим правним ситуацијама, оцијенио неоснованим и наводе из приједлога да се овим 

одредбама нарушава принцип једнакости из члана 3. став 1. алинеје е) и з) Закона о 

високом образовању Републике Српске, односно равноправност високошколских 

установа без обзира на облик својине.   

   

 

    На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке. 

 

 

Ову одлуку, Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.  

 

  

Број: У-81/13                                                  ПРЕДСЈЕДНИК  

29. октобар 2014. године                                                     УСТАВНОГ СУДА  

 

                                                                                                               Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С обзиром на законско овлашћење да министар донесе подзаконски општи 

акт о регулисању питања пријема у радни однос кандидата за стручно особље у 

јавним основним школама, а да начин бодовања кандидата са завршеним другим 

циклусом студијског програма спада у питања оправданости и цјелисходности тог 

нормирања, не постоји повреда основних уставних начела. 
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Одлука 

Број: У-83/13 oд 29. октобра 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 101/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске и 

члана 60. став 1. тачка а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 29. октобра 2014. 

године, д о н и о  ј е  

  

О  Д  Л  У  К  У 

 

Утврђује се да члан 6. став 2. и 3. Одлуке о комуналној накнади („Службени 

гласник Општине Брод“ бр. 3/12 и 4/13) није у сагласности са Уставом Републике 

Српске и Законом о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске“ број 124/11). 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Јово Радовановић из Брода дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем 

тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности и законитости 

члана 6. став 2. и 3. Одлуке о комуналној накнади („Службени гласник Општине Брод“ 

бр. 3/12 и 4/13). Давалац иницијативе сматра да прописивање као оспореним одредбама 

Одлуке, којим је одређено да се корисном површином производно-пословних објеката 

сматрају и површине које су функционално повезане са грађевинским објектом и служе 

његовом кориснику у обављању регистроване дјелатности, као што су: економска 

дворишта, отворена и покривена складишта, стоваришта, фабрички круг, манипулативни 

простор и друге сличне површине, као и да се корисном површином услужно-пословних 

објеката сматрају и површине које су функционално повезане са грађевинским објектом 

и служе његовом кориснику, као шту су отворени и затворени канцеларијски, паркинг, 

складишни и други простор сличне површине, несагласно са чланом 23. Закона о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број 124/11) и 

одредбама члана 2. став 2. тачке е), м) и о) Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 40/13), односно са чланом 108. став 2. 

Устава Републике Српске.     

 

Разматрајући дату иницијативу Уставни суд је на сједници одржаној 23. децембра 

2013. године рјешењем покренуо поступак за оцјењивање уставности и законитости 

члана 6. став 2. и 3. Одлуке о комуналној накнади („Службени гласник Општине Брод“ 

бр. 3/12 и 4/13).  

 

У одговору Скупштине општине Брод на рјешење о покретању поступка, поред 

цитирања оспорених одредби Одлуке и релевантних одредби Закона, наводи се да је дата 

иницијатива неоснована. Надаље, истиче се: да се доносилац акта, имајући у виду да је 

законодавац комуналну накнаду везао за врсту простора, а не грађевинског земљишта, 

опредијелио да помоћни простор, односно такве захвате у простору разграничи од зграде 

и пропише мањи износ комуналне накнаде; како је основ обрачуна изграђена корисна 
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површина, то је доносилац акта различито класификовао коефицијенте намјене, при 

чему треба разликовати помоћне објекте који служе правним и физичким лицима за 

обављање регистроване дјелатности од оних који не служе у ту сврху; да је комунална 

накнада законом утврђен приход буџета општине, те да је оспорена Одлука донесена на 

законом прописан начин. Предлаже се да Суд дату иницијативу не прихвати.   

 

Одлуку о комуналној накнади („Службени гласник општине Брод“ број 3/12) 

донијела је Скупштина Општине Брод, на основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05), члана 

22. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број 

124/11), члана 36. алинеја 2. Статута Општине Брод („Службени гласник Општине Брод“ 

бр. 12/09 – пречишћени текст и 9/10) и члана 112. Пословника Скупштине Општине 

Брод („Службени гласник Општине Брод“ број 12/09 – пречишћени текст), на сједници 

одржаној дана 29. марта 2012. године. Овом одлуком се утврђује обавеза плаћања 

комуналне накнаде за коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње, те 

прописују основи и мјерила на основу којих се одређује висина комуналне накнаде и 

коришћење средстава остварених од комуналне накнаде на подручју општине Брод 

(члан 1). 

 

 Оспореним чланом 6. став 2. ове одлуке прописано је да се корисном површином 

производно-пословних објеката сматрају и површине које су функционално повезане са 

грађевинским објектом и служе његовом кориснику у обављању регистроване 

дјелатности, као што су: економска дворишта, отворена и покривена складишта, 

стоваришта, фабрички круг, манипулативни простор и друге сличне површине (став 2).  

  

Одлуку о измјени и допуни Одлуке о комуналној накнади („Службени гласник 

Општине Брод“ број 4/12) донијела је Скупштина Општине Брод, на основу члана 30. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05 

и 118/05), члана 22. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске“ број 124/11), члана 36. алинеја 2. Статута Општине Брод („Службени гласник 

Општине Брод“ бр. 12/09 – пречишћени текст, 9/10 и 1/13) и члана 112. Пословника 

Скупштине Општине Брод („Службени гласник Општине Брод“ бр. 12/09 – пречишћени 

текст и 2/13), на сједници одржаној дана 30. априла 2013. године.  

 

Чланом 1. ове одлуке у оспореном члану 6. послије става 2. додат је став 3. који 

прописује да се корисном површином услужно-пословних објеката сматрају и површине 

које су функционално повезане са грађевинским објектом и служе његовом кориснику, 

као шту су отворени и затворени канцеларијски, паркинг, складишни простор и друге 

сличне површине.    

  

У поступку оцјењивања оспорених одредби Одлуке Суд је имао у виду да је 

Уставом Републике Српске утврђено да општина преко својих органа, у складу са 

законом, уређује и обезбјеђује обављање комуналних дјелатности (члан 102. став 1. 

тачка 2), да граду и општини припадају приходи утврђени законом (члан 103), као и да 

прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом (члан 108. став 2).  

Сагласно наведеном уставном овлашћењу Законом о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05) је прописано: да 

самосталне надлежности општине обухватају, између осталих, уређење и обезбјеђење 

обављања комуналних дјелатности (члан 12. став 1. тачка б) алинеја 2); да су локалне 

накнаде један од извора прихода јединица локалне самоуправе (члан 65. тачка в) алинеја 

4); да скупштина јединице локалне самоуправе, као орган одлучивања и креирања 
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политике јединице локалне самоуправе доноси одлуке о комуналним таксама и другим 

јавним приходима када је овлашћена законом  (члан 30. став 1. алинеја 9).  

Надаље, Законом о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске“ број 124/11) прописано је да се као комуналне дјелатности од посебног јавног 

интереса, у смислу овог закона, сматрају дјелатности заједничке комуналне потрошње: 

чишћење јавних површина у насељеним мјестима, одржавање, уређивање и опремање 

јавних зелених и рекреационих површина, одржавање јавних саобраћајних површина у 

насељеним мјестима, одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних 

површина, јавна расвјета у насељеним мјестима и дјелатност зоохигијене, односно 

комуналне услуге и производи који се могу дефинисати и измјерити, али које није 

могуће посебно наплатити од сваког корисника комуналне услуге према количини 

стварно извршене комуналне услуге или коришћењу (члан 2. став 1. тачке к), л), љ), м), 

н) и њ) и члан 3. тачка р). Чланом 6. овог закона прописано је да јединица локалне 

самоуправе обезбјеђује организовано обављање комуналних дјелатности и да својом 

одлуком детаљније прописује услове и начин обављања комуналних дјелатности, 

материјалне, техничке и друге услове за финансирање, развој, изградњу и одржавање 

комуналних објеката, услове за функционисање и техничко-технолошко јединство 

система и уређаја, јединицу обрачуна за сваку врсту комуналне услуге и начин наплате 

комуналних услуга. Одредбама члана 21. став 1. тачка а), те чланова 22, 23. и 24. истог 

закона прописано је да се средства за обављање комуналних дјелатности заједничке 

комуналне потрошње обезбјеђују из буџета јединице локалне самоуправе по основу 

прихода остварених, између осталог, из комуналне накнаде, и да скупштина јединице 

локалне самоуправе одлуком, у складу са овим законом, прописује обавезу плаћања 

комуналне накнаде за коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње, 

одређује основе и мјерила којима се утврђује висина накнаде зависно од степена 

опремљености насеља комуналним објектима и уређајима заједничке комуналне 

потрошње и квалитета и стандарда комуналних производа и услуга, те да се комунална 

накнада одређује према јединици изграђене корисне површине (м2) за стамбени, 

пословни и помоћни простор и објекте друштвеног стандарда, и да су обвезници ове 

накнаде власници, односно закупци стамбеног, пословног или другог простора, носиоци 

станарског права, односно физичка и правна лица која су корисници објеката и уређаја 

заједничке комуналне потрошње.     

Поред тога, Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

„Републике Српске“ број 40/13) уређен је систем просторног планирања и уређења 

простора и грађевинског земљишта, грађење и употреба објеката, те друга питања од 

значаја за уређење простора, грађевинског земљишта и грађења објеката (члан 1). 

Чланом 2. став 2. овог закона је прописано: да је зграда објекат чију грађевинску цјелину 

чине хоризонтални и вертикални елементи и кров, заједно са свим инсталацијама и 

опремом, који чине функционалну цјелину, а намијењена је за становање или обављање 

одређених дјелатности или функција (тачка е); да је објекат склоп грађевинских 

елемената у простору који је повезан са земљиштем на одређеној локацији са свим 

инсталацијама, постројењима и опремом (зграде свих врста, саобраћајни, водопривредни 

и енергетски објекти, објекти комуналне инфраструктуре, индустријски, пољопривредни 

и други привредни објекти, објекти спорта и рекреације, гробља, склоништа и друго), 

као и захвати у простору којима се мијења начин коришћења простора, као што су 

насип, ископ, одлагалиште и слично (тачка м); да су помоћни објекти (гараже, љетне 

кухиње, оставе и слично) грађевине које посредно служе одређеној дјелатности или 

намјени, обезбјеђивањем услова за функцију главних објеката (тачка о).  

Из наведених одредаба Устава и закона, Суд је оцијенио, произлази да се приходи 

јединице локалне самоуправе уређују законом, да је законом дато овлашћење скупштини 

јединице локалне самоуправе да пропише обавезу плаћања комуналне накнаде за 

коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње, те да су законом 
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одређене границе овлашћења скупштине јединице локалне самоуправе при увођењу и 

одређивању висине комуналне накнаде. У том смислу, по оцјени Суда, скупштина 

јединице локалне самоуправе је законом овлашћена да својом одлуком којом се уводи 

обавеза плаћања комуналне накнаде одреди основе и мјерила на основу којих се утврђује 

висина накнаде, зависно од степена опремљености насеља комуналним објектима и 

уређајима заједничке комуналне потрошње, квалитета и стандарда комуналних 

производа и услуга, као и да одреди висину комуналне накнаде према јединици 

изграђене корисне површине (м2) за стамбени, пословни и помоћни простор и објекте 

друштвеног стандарда. Како су одредбама члана 22. и 23. Закона о комуналним 

дјелатностима утврђени елементи система овог локалног јавног прихода, то се одлуком 

скупштине општине не може прописати обавеза плаћања комуналне накнаде на основу 

других елемената које она самостално утврди. Суд је оцијенио да скупштина јединице 

локалне самоуправе није овлашћена да одлуком о прописивању обавезе плаћања 

комуналне накнаде изостави један од тих елемената, нити да уводи друге елементе за 

прописивање и одређивање висине комуналне накнаде, осим оних који су законом 

прописани. Приликом ове оцјене, Суд је имао у виду да је Законом о уређењу простора и 

грађењу дефинисано значење израза објекат, односно зграда намјене: стамбени, 

пословни и помоћни објекат (гаража, љетна кухиња, остава и слично) који посредно 

служи одређеној дјелатности или намјени, обезбјеђивањем услова за функцију главног 

објекта, док се захватима у простору мијења начин коришћења простора, као и да су 

објекти друштвеног стандарда, односно објекти од значаја за друштвену инфраструктуру 

јединице локалне самоуправе објекти за потребе образовања, здравства, културе, 

социјалне заштите и вјерски објекти.     

На основу наведеног Суд је оцијенио да је Скупштина Општине Брод 

прописивањем елемената одређивања висине комуналне накнаде који нису законом 

прописани, као што је корисна површина производно-пословних објеката, односно 

економска дворишта, отворена и покривена складишта, стоваришта, фабрички круг, 

манипулативни простор и друге сличне површине, те корисна површина услужно-

пословних објеката, односно отворени и затворени канцеларијски, паркинг простори, 

складишни простор и друге сличне површине, прекорачила границе и садржину својих 

Уставом и законом утврђених овлашћења. Чињеница да оспорене одредбе члана 6. став 

2. и 3. Одлуке о комуналној накнади („Службени гласник Општине Брод“ бр. 3/12 и 

4/13) нису у сагласности са законом за чије су извршење донесене чини их неуставним и 

са становишта члана 108. Устав Републике Српске.   

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке. 

 

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић, академик проф. др Снежана Савић.   

 

 

Број: У-83/13                                    ПРЕДСЈЕДНИК  

29. октобар 2014. године                                 УСТАВНОГ СУДА 

 

                                       Џерард Селман 
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Прописивањем подзаконским општим актом оних елемената за одређивање 

висине комуналне накнаде који нису законом прописани, доносилац тог акта је 

прекорачио границе и садржину својих Уставом и законом утврђених овлашћења 

чиме је повриједио уставно начело уставности и законитости. 

 

 

 

Рјешење 

Број: У-92/13 oд 29. октобра 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 101/14 

 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 29. 

октобра 2014. године, д о н и о  је 

 

   

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјену уставности члана 15. став 1. Закона о 

трговини („Службени гласник Републике Српске“ бр. 6/07 и 52/11) и члана 23. став 1. 

Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским, занатским, услужним и 

другим објектима на подручју општине Прњавор („Службени гласник Општине 

Прњавор" број 36/13).  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

"Металеx" д.о.о. Прњавор дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем 

тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности члана 15. став 1. 

Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“ бр. 6/07 и 52/11) и члана 23. 

Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским, занатским, услужним и 

другим објектима на подручју општине Прњавор („Службени гласник Општине 

Прњавор" број 36/13), коју је донијела Скупштина Општине Прњавор. У погледу 

оспорене одлуке, из навода иницијативе, као и образложења о повреди Устава, 

произлази да се оспорава само став 1. члана 23. овог општег акта. У иницијативи се 

наводи да је оспорена одредба Закона о трговини, којом је прописано да радно вријеме и 

распоред дневног и седмичног радног времена продајних објеката утврђује орган 

јединице локалне самоуправе, супротна члану 52. Устава Републике Српске. Давалац 

иницијативе сматра да би радно вријеме продајних објеката у свим општинама на 

подручју Републике требало бити на исти начин и под истим условима уређено законом, 

а не актом јединице локалне самоуправе. У погледу члана 23. став 1. оспорене одлуке, у 

иницијативи се износи мишљење да је прописивањем радног времена за малопродајне 

објекте недјељом до 13,00 сати, привредним субјектима неосновано ограничено право на 

имовину, као и право на слободно привређивање и стицање добити. Давалац 

иницијативе, наиме, истиче да овакво прописивање није у функцији заштите општег 

интереса, те да циљ којим се руководио доносилац предметне одлуке није сразмјеран са 

ограничењем које се намеће лицима која се баве малопродајом на подручју општине 

Прњавор. Сходно наведеном, предлаже да Суд утврди да оспорене одредбе Закона о 

трговини и Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским, занатским, 
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услужним и другим објектима на подручју општине Прњавор нису у сагласности са 

Уставом Републике Српске. 

 

У одговору који је на иницијативу доставила Народна скупштина Републике 

Српске наводи се да је иницијатива у великој мјери непотпуна и неуредна, јер су 

површно побројани чланови Устава са којим, по мишљењу даваоца иницијативе, 

оспорена законска одредба није у сагласности. Такође се наводи да је прописивање из 

члана 15. став 1. Закона о трговини, којим је дато овлашћење органу јединице локалне 

самоуправе да утврђује радно вријеме и распоред дневног и седмичног радног времена 

продајних објеката, сагласно Уставу, који је општинама дао у искључиву надлежност да 

својим актима нормирају ова правна питања. 

 

Скупштина општине Прњавор у свом одговору на иницијативу наводи да је 

оспорена одлука у цијелости законита, односно да је сагласна са Законом о трговини, 

Законом о занатско-предузетничкој дјелатности и Законом о угоститељству, који су дали 

у надлежност јединицама локалне самоуправе да регулишу радно вријеме продајних 

објеката на свом подручју. Поред тога, истиче да су неосновани наводи иницијатора да 

је оспореном одредбом ове одлуке ограничено Уставом утврђено право привредних 

субјеката на имовину и право на слободно привређивање, јер сви ови субјекти могу 

слободно користити своју имовину и располагати њоме, а имају и могућност да се 

региструју као продајни објекат типа "драгстор", те тако обављају малопродајну 

дјелатност са радним временом од 00,00 до 24,00 сата. Сходно наведеном, доносилац 

предметне одлуке предлаже да Суд не прихвати дату иницијативу.   

 

Оспореним чланом 15. став 1. Закона о трговини („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 6/07 и 52/11) прописано је да радно вријеме и распоред дневног и седмичног 

радног времена проданих објеката, радно вријеме у дане државних празника и нерадних 

дана у којима је трговац дужан пословати, те радно вријеме за тржнице, сајмове, 

изложбе и друге повремене начине обављања трговине утврђује орган јединице локалне 

самоуправе.  

  

Одлука о радном времену у угоститељским, трговинским, занатским, услужним и 

другим објектима на подручју општине Прњавор („Службени гласник Општине 

Прњавор" број 36/13) донесена је на основу чл. 21. и 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05), члана 30. Закона о 

угоститељству („Службени гласник Републике Српске“ број 15/10), члана 13. Закона о 

занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“ бр. 117/11 

и 121/12), члана 15. став 1. Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 6/07 и 52/11), члана 2. став 2. и члана 26. Уредбе о критеријумима за одређивање 

радног времена у угоститељским објектима („Службени гласник Републике Српске“ број 

44/11) и члана 30. Статута Општине Прњавор – пречишћени текст („Службени гласник 

Општине Прњавор" број 8/13). Оспореним чланом 23. став 1. ове одлуке прописано је да 

радно вријеме малопродајних објеката који се баве прометом мјешовите робе, претежно 

прехрамбеним производима, као и малопродајних објеката типа цвјећара, може трајати 

сваким радним даном од 06.00 до 22.00 часа, а недјељом од 07.00 до 13.00 часова.  

 

 У поступку оцјењивања члана 15. став 1. Закона о трговини Суд је, прије свега, 

имао у виду одредбе тачака 6, 8. и 18. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, 

којим је замијењен члан 68. Устава, а према којима Република уређује и обезбјеђује, 

поред осталог, правни положај предузећа и других организација, основне циљеве и 

правце привредног развоја и друге односе од интереса за Републику, у складу са 

Уставом. Сагласно наведеним уставним одредбама, законодавац је, у оквиру својих 
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овлашћења, а са циљем развоја и унапређења трговачке дјелатности, Законом о трговини 

уредио услове за обављање трговине и трговинских услуга, облике трговине, 

ограничавање тржишта, као и друга питања од значаја за обављање трговине на 

територији Републике Српске. Између осталог, приликом уређивања питања услова за 

обављање трговине, оспореном одредбом члана 15. став 1. овог закона јединицама 

локалне самоуправе је дато у надлежност да својим општима актима утврђују радно 

вријеме и распоред дневног и седмичног радног времена продајних објеката, радно 

вријеме у дане државних празника и нерадних дана у којима је трговац дужан пословати, 

те радно вријеме за тржнице, сајмове, изложбе и друге повремене начине обављања 

трговине.   

 

 Оцјењујући предметну законску норму Суд је имао у виду да Устав нити једном 

освојом одредбом не уређује питање радног времена, тако да законодавац, у оквиру 

свога овлашћења да утврђује циљеве и правце привредног развоја, односно привредне 

односе уопште, има могућност да сходно својој цјелисходној процјени, уреди 

надлежност за регулисање радног времена привредних субјеката који се баве 

трговинском дјелатношћу. Руководећи се овим овлашћењем, те чињеницом да јединице 

локалне самоуправе имају најбољи увид у потребе за снабдијевањем друштвене 

заједнице на свом подручју, оспореном законском одредбом је органима јединица 

локалне самоуправе повјерено нормирање овог питања. Законодавац је, дакле, утврдио 

оквир и основне услове за обављање трговине на велико и мало, а питање радног 

времена трговина је, као питање од значаја за извршавање овог закона, препустио 

локалним заједницама. Овакво прописивање је, по оцјени Суда, у сагласности и са 

одредбом члана 102. ст. 1. тачка 6. Устава, према којем општина, преко својих органа, у 

складу са законом, извршава законе, друге прописе и опште акте Републике, чије је 

извршавање повјерено општини.  

 

 Поред тога, Суд је утврдио да предметном одредбом Закона о трговини није 

дошло до повреде принципа из члана 52. Устава, на који указује давалац иницијативе, а 

којим је утврђено да се слободно предузетништво може законом ограничити ради 

заштите интереса Републике, човјекове околине, здравља и безбједности људи. Наиме, 

чињеница да је органима локалне самоуправе дато овлашћење да регулишу радно 

вријеме продајних објеката на свом подручју, по оцјени Суда, ни на који начин не утиче 

на слободу предузетништва, тако да се оспорено прописивање не може довести у везу са 

наведеним уставним гаранцијама. 

 

Оцјењујући уставност члана 23. став 1. Одлуке о радном времену у 

угоститељским, трговинским, занатским, услужним и другим објектима на подручју 

општине Прњавор, Суд је имао у виду да је чланом 21. алинеја 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05 и 98/13) 

прописано да општина обезбјеђује услове за развој и унапређење угоститељства, 

занатства и трговине и прописује радно вријеме и друге услове њиховог рада и 

пословања, којима се остварују захтјеви грађана у оквиру тих дјелатности, те да према 

члану 30. алинеја 2. истог закона, скупштина општине доноси одлуке и друга општа акта 

и даје њихово аутентично тумачење. Поред тога, према члану 15. став 1. Закона о 

трговини („Службени гласник Републике Српске“ бр. 6/07 и 52/11), радно вријеме и 

распоред дневног и седмичног радног времена проданих објеката, радно вријеме у дане 

државних празника и нерадних дана у којима је трговац дужан пословати, те радно 

вријеме за тржнице, сајмове, изложбе и друге повремене начине обављања трговине 

утврђује орган јединице локалне самоуправе. Сагласно наведеним законским одребама, 

Скупштина Општине Прњавор је, по оцјени Суда, била овлашћена да донесе оспорену 

одлуку којом је одредила радно вријеме у угоститељским, трговинским, занатским, 
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услужним и другим објектима на подручју те општине, те да, између осталог, оспореном 

одредбом члана 23. став 1. овог акта уреди радно вријеме малопродајних објеката који се 

баве прометом мјешовите робе, претежно прехрамбеним производима и објеката типа 

цвјећара. Начин на који је регулисано радно вријеме наведених објеката, односно 

распоред дневног и седмичног радног времена је, по оцјени Суда, ствар цјелисходне 

процјене доносиоца ове одлуке, који је, познајући потребе за функционисање своје 

локалне друштвене заједнице, регулисао ово питање са циљем дјелотвотног 

снабдијевања потрошача робама које су неопходне у свакодневном животу. Суд је 

оцијенио да оваквим прописивањем није дошло до повреде уставних гаранција о 

заштити имовинских права и права на слободно привређивање субјеката који се баве 

трговином, на шта указује давалац иницијативе. Наиме, утврђивањем радног времена 

трговина не задире се у право на имовину лица која се баве овом дјелатношћу, нити се 

ограничава слобода предузетништва, већ се уређују услови рада и пословања трговина. 

Према томе, без обзира на распоред дневног и седмичног радног времена, лица која 

обављају трговинску дјелатност могу, у складу са законом и Уставом, своју имовину 

користити и слободно њоме располагати. Сходно наведеном, оспореним прописивањем, 

по оцјени Суда, нису нарушене уставне гаранције на које се позива давалац иницијативе, 

па тиме ни начело уставности из члана 108. став 1. Устава.    

   

       Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и прикупљени 

подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, у складу са чланом 40. став 5. 

Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности оспорених одредаба Закона о 

трговини и Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским, занатским, 

услужним и другим објектима на подручју општине Прњавор, одлучио без доношења 

рјешења о покретању поступка.     

 

        На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.  

 

          Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић, академик проф. др Снежана Савић.  

 

 

 

Број: У-92/13                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

29. октобар 2014. године                                                                          УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                                        Џерард Селман                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Чињеница да је законодавац органима локалне самоуправе дао овлашћење да 

регулишу радно вријеме продајних објеката на свом подручју ни на који начин не 

утиче на слободу предузетништва, тако да се оспорено прописивање не може 

довести у везу са наведеном уставном гаранцијом. 
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Распоредом дневног и седмичног радног времена утврђеног одлуком органа 

локалне самоуправе не задире се у право на имовину нити се ограничава слобода 

предузетништва, јер се њиме само уређују услови рада и пословања трговинских 

привредних друштава што представља одраз цјелисходне процјене доносиоца акта о 

овоме питању. 

 

 

 

 

Рјешење 

Bрој: У-5/13 oд 19. новембра 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 107/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске и 

члана 37. став 1. тачка д) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници 

одржаној 19. новембра 2014. године, д о н и о  ј е  

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности и законитости члана 54. став 2. Пословника о раду Уставног суда 

Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 114/12, 29/13 и 90/14).  

  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Клуб Бошњака у Вијећу народа Републике Српске, дао је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и 

законитости члана 54. став 2. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске” бр. 114/12 и 29/13). Давалац иницијативе сматра 

да је оспореном одредбом овог пословника прописани начин одлучивања о меритуму у 

предметима заштите виталног националног интереса у очигледној несагласности са 

алинејом 6. тачка б) Амандмана LXXXII на Устав Републике Српске и чланом 20. став 3. 

Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 

104/11 и 92/12), те да повријеђује одредбу члана 5. став 1. алинеја 2. Устава Републике 

Српске. Наводи, такође, да уставна одредба о начину одлучивања у меритуму (најмање 

двојице судија) гарантује равноправност конститутивних народа и ефикасну 

уставносудску заштиту виталног националног интереса, имајући у виду паритетан 

национални састав припадника сва три конститутивна народа у Вијећу за заштиту 

виталног националног интереса. Поред наведеног, у иницијативи се истиче да оспорена 

одредба Пословника о раду Уставног суда Републике Српске, у практичној примјени, 

негативно утиче на легитимну уставносудску заштиту виталног интереса бошњачког 

народа, чиме се повређује принцип равноправности конститутивних народа садржан у 

одредби члана 1. став 4. Устава Републике Српске који је замијењен Амандманом XLIV 

и Амандманом LXVII, те да ова одредба омогућава прегласавање у Вијећу за заштиту 

виталног националног интереса и тако крши начело равноправности и конститутивности 

народа и начело забране дискриминације гарантована Уставом Републике Српске. С 

обзиром на то, давалац иницијативе сматра да су се стекле претпоставке да Суд покрене 

поступак за оцјењивање уставности и законитости оспореног члана овог пословника, те 

предлаже да Суд, након проведеног поступка, утврди да одредба овог члана није у 
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сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о Уставном суду Републике 

Српске. 

 

Оспореном одредбом члана 54. став 2. Пословника о раду Уставног суда 

Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр.114/12, 29/13 и 90/14) 

прописано је да Вијеће о виталном интересу у меритуму одлучује доношењем одлуке 

двотрећинском већином свих чланова Вијећа. 

 

Поводом иницијативе за покретање поступка за оцјењивање уставности и 

законитости оспореног члана 54. став 2. Пословника о раду Уставног суда Републике 

Српске, Суд је имао у виду одредбу члана 9. став (3) Закона о Уставном суду Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), којим је прописано 

да се организација и начин рада Вијећа уређују Пословником о раду Уставног суда 

Републике Српске. 

  

На основу садржаја поднесене иницијативе Суд је, прије свега, разматрао 

постојање процесних претпоставки за покретање поступка за оцјењивање уставности и 

законитости Пословника о раду Уставног суда Републике Српске. С тим у вези, Суд је 

утврдио да је у конкретном случају поднесена иницијатива за оцјењивање акта чије 

доношење је у искључивој надлежности овог суда, односно од Уставног суда је тражено 

да оцјењује уставност и законитост сопственог акта, који је, на основу уставног и 

законског овлашћења, могао измијенити уколико налази да би спорно питање требало 

другачије уредити.  

 

Сходно одредби члана 23. Закона о Уставном суду Републике Српске, којом је 

прописано да, ако неко питање поступка пред Судом није уређено овим законом, 

примјењиваће се одговарајућа правна начела и правна правила процесних закона, 

очигледно је да у овом случају не постоје процесне претпоставке за вођење поступка и 

одлучивање о уставности и законитости сопственог акта Уставног суда. 

   

На основу изложеног, сагласно члану 37. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду 

Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), Суд је 

одлучио као у изреци овог рјешења. 

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић. 

 

 

Број: У-5/13                                                     ПРЕДСЈЕДНИК  

19. новембра 2014. године                                                         УСТАВНОГ СУДА  

 

                                                                                                                      Џерард Селман 
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С обзиром да је од Уставног суда иницијативом тражено да оцјењује 

уставности и законитост сопственог акта којег, на основу уставног и законског 

овлашћења, може измијенити уколико налази да би спорно питање требало 

другачије уредити, не постоје процесне претпоставке за вођење поступка и 

одлучивање о његовој уставности и законитости. 

 

 

 

 

Рјешење 

Број: У-90/13 oд 19. новембра 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 107/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске и 

члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени гласник 

Републике Српске» бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 19. новембра 2014. године, 

д о н и о  ј е 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 3. и члана 9. 

став 1. тачка и) Закона о порезу на непокретности („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 110/08 и 118/09).   

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Вехид Махмутовић из Зворника дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу  за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 3. и члана 9. став 1. 

тачка и) Закона о порезу на непокретности („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

110/08 и 118/09). Из садржине иницијативе која је прецизирана 31. децембра 2013. 

године произлази да одредбе члана 3. и члана 9. став 1. тачка и) наведеног закона нису у 

сагласности са  одредбама члана 10. и члана 66. Устава Републике Српске. Образлажући 

разлоге оспоравања члана 9. став 1. тачка и) наведеног закона, према којем су обрађено 

пољопривредно земљиште и непокретности које служе за властиту пољопривредну 

производњу ослобођени од плаћања пореза на непокретности, давалац иницијативе 

наводи да се на тај начин стављају у неравноправан положај они грађани који су због 

ратних дешавања морали да напусте своје некретнине, те их самим тим нису могли ни 

обрађивати, усљед чега је ово земљиште од обрадивог постало необрадиво, у односу на 

оне грађане који су имали могућност да обрађују своју земљу, па су самим тим и 

ослобођени од плаћања пореза. Давалац иницијативе, такође, оспорава процијењену 

тржишну вриједност својих некретнина и у вези с тим указује на управни спор који је 

водио код надлежног суда и који је, како наводи, изгубио будући да је његова тужба 

одбијена као неоснована. У односу на оспорену одредбу члана 3. Закона, којом је 

дефинисан предмет опорезивања, давалац иницијативе не наводи уставно-правне разлоге 

оспоравања, али предлаже да Суд утврди да ни ова одредба није у сагласности са 

Уставом.   

Разматрајући дату иницијативу, Суд је, Рјешењем број У-90/13 од 29. јануара 

2014. године, покренуо поступак за оцјену уставности члана 3. и члана 9. став 1. тачка и) 

Закона о порезу на непокретности („Службени гласник Републике Српске“ бр. 110/08 и 

118/09). 
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У одговору на рјешење о покретању поступка Народна скупштина Републике 

Српске наводи да нису основани разлози за оспоравање уставности напријед наведених 

законских одредби и у вези с тим истиче да је уставним начелом из члана 10. Устава 

загарантована искључиво једнакост и равноправност у реализацији законом признатих 

права и обавеза и то за субјекте који се налазе у истим или сличним ситуацијама, што је 

Законом чије одредбе су оспорене и осигурано. Поред тога, Народна скупштина наводи 

да оправданост разлога обрађивања или необрађивања пољопривредног земљишта није 

предмет оцјене приликом остваривања права на ослобађање oд плаћања пореза на 

непокретности, па самим тим ни предмет основа дискриминације сходно члану 10. 

Устава. У вези са оспореним чланом 3. Закона у одговору се наводи, да је наведена 

одредба у функцији остваривања циљева дефинисаних предметним законом, а  уз то је у 

сагласности са чланом 63. Устава, којим је утврђено да је обавеза плаћања пореза и 

других даџбина општа и да се утврђује према економској снази обвезника. На основу 

изложеног предлаже да Суд иницијативу не прихвати.  

 

Чланом 3. Закона о порезу на непокретности („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 110/08 и 118/09) прописано је да су предмет опорезивања порезом на 

непокретности у Републици Српској непокретности које нису изузете од опорезивања у 

складу са овим законом (став 1), да се грађевински објекти и земљиште које чине једну 

цјелину, а нису власништво истог лица могу појединачно опорезивати (став 2), те да се 

стамбене и пословне јединице које су у саставу зграда опорезују појединачно (став 3).  

 

Према оспореном члану 9. став 1. тачка и) Закона, од плаћања пореза на 

непокретности ослобођено је пољопривредно земљиште и непокретности које служе за 

властиту пољопривредну производњу.  

 

Уставом Републике Српске утврђено је да су грађани Републике равноправни у 

слободама, правима, дужностима, једнаки пред законом и уживају исту правну заштиту 

без обзира на расу, пол, језик, националну припадност, вјероисповијест, социјално 

поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и друго увјерење, друштвени 

положај или друго лично својство (члан 10), да је обавеза плаћања пореза и других 

даџбина општа и да се утврђује према економској снази обвезника (члан 63), те да 

Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, порески систем (тачка 7. Амандмана  

XXXII на Устав којим је мијењан члан 68).  

 

Из наведених одредаба Устава, по оцјени Суда, произлази овлашћење 

законодавца да уређује порески систем у свим његовим сегментима, укључујући, дакле, 

ближе одређивање предмета опорезивања у оквиру одређене врсте пореза као и 

прописивање одговарајућих пореских ослобађања. Имајући у виду да су пореска 

ослобађања дио система пореских погодности које имају за циљ остваривање одређених 

економско-социјалних циљева пореске политике, Суд је оцијенио да је оспорено 

прописивање израз одређене законодавне политике коју води Народна скупштина, а коју 

Уставни суд, на основу члана 115. Устава, није надлежан да оцјењује. При томе, по 

оцјени Суда, оспореним законским рјешењима није повријеђено уставно начело 

једнакости свих пред законом, будући да се овај принцип у пореској материји може 

третирати само у смислу једнаких услова опорезивања, односно једнаких услова за 

остваривање пореских ослобађања. Имајући у виду да сви грађани који испуњавају 

Законом прописане услове, те се сагласно томе налазе у истој правној ситуацији, имају 

право на предвиђено пореско ослобађање, по оцјени Суда, ни са овог становишта се не 

може довести у питање сагласност оспорених одредби са принципима утврђеним у 

члану 10. Устава.  

 



272 

 

Суд је, такође, утврдио да оспорене законске одредбе нису у несагласности са 

уставним принципима из члана 66. Устава, којим је утврђено да права и дужности 

Републике врше Уставом одређени републички органи, а да су људска права и слободе, 

једнакост пред законом, самосталност и једнак положај предузећа и других 

организација, уставни положај и права јединица локалне самоуправе основа и мјера 

овлашћења и одговорности републичких органа, будући да у овим уставним одредбама 

не постоје ограничења за законодавца у уређивању питања која се тичу дефинисања 

предмета опорезивања и прописивања пореских ослобађања.  

 

 На основу изложеног одлучено је као у  диспозитиву овог рјешења. 

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић. 

 

 

Број: У-90/13                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

19. новембар 2014. године                                                                        УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                                          Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имајући у виду да су пореска ослобађања дио система пореских погодности 

које имају за циљ остваривање одређених економско-социјалних циљева пореске 

политике, прописивање услова и начина остварења пореских ослобођења 

представља израз одређене законодавне политике коју Уставни суд није надлежан 

да оцјењује. 
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Одлука 

Број: У-91/13 oд 19. новембра 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 107/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 37. став 1. тачка г), члана 57. тачка а), члана 60. став 1. тач. а) и б) и члана 61. став 

1. тач. б), г) и д) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник 

Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 19. новембра 2014. године,  

д о н и о  ј е   

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да: члан 67. тачка б) Посебног колективног уговора за запослене у 

области медија и графичке дјелатности Републике Српске (“Службени гласник 

Републике Српске” број 94/06); члан 55. тачка б) Посебног колективног уговора за 

област правосуђа (“Службени гласник Републике Српске” бр. 115/06, 69/07, 18/08 и 

63/08); члан 18. тачка б) Посебног колективног уговора за запослене у органима 

управе Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 14/08, 25/08 и 

116/08), нису у сагласности са Уставом и Законом о раду. 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 

56. Гранског колективног уговора финансијских организација Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске” број 11/07). 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 

47. тачка б) Посебног колективног уговора за запослене у области здравства 

Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 95/09 и 18/11). 

Обуставља се поступак за оцјену уставности и законитости члана 79. 

Посебног колективног уговора за запослене у области унутрашњих послова 

Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 72/06 и 16/08). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

Момчило Гламочић из Кнежева дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости: члана 67. 

став (1) тачка б) Посебног колективног уговора за запослене у области медија и 

графичке дјелатности Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 

94/06), који су закључили Синдикат медија и графичара Републике Српске и Удружење 

послодаваца графичке и информативне дјелатности, кинематографије, производње 

целулозе, папира и производа од папира Републике Српске; члана 47. став 1. тачка б) 

Посебног колективног уговора за запослене у области здравства Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске” број 95/09), који су закључили Синдикат 

здравства и социјалне заштите Републике Српске и Министарство здравља и социјалне 
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заштите Републике Српске; члана 56. Гранског колективног уговора финансијских 

организација Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 11/07), 

који су закључили Синдикат финансијских организација Републике Српске и Удружење 

послодаваца банкарско-финансијских и осигуравајућих организација Републике Српске; 

члана 55. став 1. тачка б) Посебног колективног уговора за област правосуђа (“Службени 

гласник Републике Српске” бр. 115/06, 69/07, 18/08 и 63/08), који су закључили 

Синдикат правосуђа Републике Српске и Министарство правде Републике Српске; члана 

18. став 1. тачка б) Посебног колективног уговора за запослене у органима управе 

Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 14/08, 25/08 и 116/08), 

који су закључили Синдикат управе Републике Српске и Министарство управе и 

локалне самоуправе Републике Српске и члана 79. став 1. Посебног колективног уговора 

за запослене у области унутрашњих послова Републике Српске (“Службени гласник 

Републике Српске” бр. 72/06 и 16/08), који су закључили Синдикат радника унутрашњих 

послова Републике Српске и Министарство унутрашњих послова Републике Српске. Из 

садржаја иницијативе произлази да њен давалац сматра да оспорене одредбе наведених 

аката немају правног основа у Закону о раду, а тиме ни у Уставу Републике Српске, 

односно да се подзаконским актом није могла прописати  накнада плате предсједнику 

или повјеренику синдиката код послодавца која није прописана тим законом. 

 

Разматрајући дату иницијативу, Суд је рјешењем број У-91/13 од 19. марта 2014. 

године одлучио да покрене поступак за оцјену уставности и законитости члана 67. тачка 

б) Посебног колективног уговора за запослене у области медија и графичке дјелатности 

Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 94/06); члана 47. тачка 

б) Посебног колективног уговора за запослене у области здравства Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске” број 95/09); члана 56. Гранског колективног 

уговора финансијских организација Републике Српске (“Службени гласник Републике 

Српске” број 11/07); члана 55. тачка б) Посебног колективног уговора за област 

правосуђа (“Службени гласник Републике Српске” бр. 115/06, 69/07, 18/08 и 63/08); 

члана 18. тачка б) Посебног колективног уговора за запослене у органима управе 

Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 14/08, 25/08 и 116/08) и 

члана 79. Посебног колективног уговора за запослене у области унутрашњих послова 

Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 72/06 и 16/08), јер сматра 

да постоје разлози да се у поступку пред Судом оцијени да ли су предметне одредбе 

ових уговора у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о раду («Службени 

гласник Републике Српске» бр. 38/00, 40/00, 47/02, 38/03 и  20/07).  

        

Одговоре на рјешење о покретању поступка, на тражење Суда, доставила су 

следећа министарства и синдикалне организације Републике Српске: Министарство 

управе и локалне самоуправе, Министарство здравља и социјалне заштите; 

Министарство унутрашњих послова; Министарство правде, Синдикат радника 

унутрашњих послова, Синдикат медија и графичара; Синдикат финансијских 

организација, Синдикат управе, Синдикат правосуђа, Синдикат здравства и социјалне 

заштите, Удружење послодаваца графичке и информативне дјелатности, 

кинематографије, производње целулозе, папира и производа од папира и Удружење 

послодаваца банкарско-финансијских и осигуравајућих организација. У одговорима 

министарстава је наведено да оспорени чланови наведених посебних колективних 

уговора нису у супротности са одредбама Закона о раду, изузев одговора Министарства 

унутрашњих послова у коме је наведено да, иако сматрају да оспорени члан 69. 

Посебног колективног уговора за запослене у области унутрашњих послова Републике 

Српске није у сагласности са Законом о раду, синдикалним повјереницима припада 

посебна новчана накнада за обављање синдикалних активности које не обављају 

професионално, већ додатно, поред редовних послова. Синдикалне организације су у 
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својим одговорима навеле да сматрају да Уставни суд тражену иницијативу треба  да 

одбије као неосновану, те да не постоји ниједан основ да се ускрати право за обе стране 

потписнице уговора да одреде услове које су један према другом прихватили да испуне. 

Сматрају, такође, да је то и сврха колективног преговарања и колективних уговора, те да 

се поставља питање зашто уопште постоје ови уговори ако се њима не могу уговарати 

већа, и друга права радника од оних која су прописана Законом о раду. Различити 

ставови, у односу на претходно наведене, садрже одговори Удружења у којима се 

наводи да су Посебни колективни уговор за запослене у области медија и графичке 

дјелатности Републике Српске и Грански колективни уговор финансијских организација 

Републике Српске донесени, између осталог, на основу чл. 3. и 65. Општег колективног 

уговора («Службени гласник Републике Српске» број 27/06), који је Уставни суд 

Републике Српске, својом Одлуком број У-36/06 од 26. новембра 2006. године, 

прогласио неуставним и незаконитим. Поред тога, Удружење послодаваца графичке и 

информативне дјелатности, кинематографије, производње целулозе, папира и производа 

од папира, наводе да сам појам «посебног колективног уговора» не постоји у овим 

прописима, због чега сматрају да је Посебан колективни уговор за запослене у области 

медија и графичке дјелатности Републике Српске неважећи, а то исто сматра и 

Удружење послодаваца банкарско-финансијских и осигуравајућих организација у 

погледу важења Гранског колективног уговора финансијских организација, с тим да, по 

њиховом мишљењу, од дана објављивања наведене одлуке Уставног суда не постоји ни 

обавеза примјене овог колективног уговора.  

    

Оспореним одредбама: члана 67. тачка б) Посебног колективног уговора за 

запослене у области медија и графичке дјелатности Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске” број 94/06), који је погрешно означен као члан 67. став 1. 

тачка б), а који има само један став, па је очигледно да се иницијатива односи на члан 

67. тачка б); члана 55. тачка б) Посебног колективног уговора за област правосуђа 

(“Службени гласник Републике Српске” бр.115/06, 69/07, 18/08 и 63/08) и члана 18. 

тачка б) Посебног колективног уговора за запослене у органима управе Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 14/08, 25/08 и 116/08), који су такође 

погрешно означени као члан 55. став 1. тачка б) и члан 18. став 1. тачка б), а који  имају 

само један став, те се очигледно иницијатива односи на члан 55. тачка б) и члан 18. тачка 

6), у истовјетном тексту, прописано је да послодавац обезбјеђује синдикату услове за 

његово дјеловање, од којих и накнаду плате у висини од 15% предсједнику или 

повјеренику синдиката код послодавца до 100 радника, односно за сваких наредних 100 

радника још по 2,5% на основну плату.  

Оспореним одредбама члана 47. тачка б) Посебног колективног уговора за 

запослене у области здравства Републике Српске (“Службени гласник Републике 

Српске” бр. 95/09 и 18/11), који је такође погрешно означен као члан 47. став 1. тачка б), 

а који има само један став, због чега се иницијатива односи на члан 47. тачка б), 

прописано је да послодавац обезбјеђује синдикату услове за његово дјеловање, од којих 

и накнаду плате у висини од 15% предсједнику већинског репрезентативног синдиката 

код послодавца до 100 радника, односно за сваких наредних 100 радника још по 2,5% на 

основну плату.  

 

Одредбом члана 56. Гранског колективног уговора финансијских организација 

Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 11/07), у поглављу под 

насловом »Услови за рад синдиката», прописано је да послодавац обезбјеђује синдикату 

услове за његово дјеловање у складу са одредбама Закона о раду и Општим колективним 

уговором. 
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Према оспореним одредбама члана 79. Посебног колективног уговора за 

запослене у области унутрашњих послова Републике Српске (“Службени гласник 

Републике Српске” бр. 72/06 и 16/08), који такође има само један став, па је очигледно 

да се иницијатива односи на члан 79, а не на члан 79. став 1, како то наводи подносилац 

иницијативе, Министарство на свим нивоима организовања обезбјеђује Синдикату 

следеће услове за његово дјеловање: -коришћење одговарајућих просторија и потребне 

административно-техничке услуге, -накнаду плате у висини од 20% регионалном 

повјеренику и члану Републичког одбора СРУП-а РС, од просјечно исплаћене плате у 

Министарству за претходни мјесец, - накнаду плате у висини од 10% повјеренику 

синдикалне подружнице, од просјечно исплаћене плате у Министарству за претходни 

мјесец, ако се за то створе материјалне претпоставке. 

Уставом Републике Српске је утврђено да свако има право на рад и слободу рада 

и свако по основу рада има право на зараду, у складу са законом и колективним 

уговором (члан 39. ст. 1. и 5). 

 

Законом о раду («Службени гласник Републике Српске» бр. 38/00, 40/00, 47/02, 

38/03 и  20/07), у члану 128. прописано је да се колективним уговором ближе одређују 

обим и начин остваривања права и обавеза из радног односа, у складу са законом и 

другим прописима, поступак колективног уговарања, састав и начин рада тијела 

овлашћених за мирно рјешавање колективних спорова између радника и послодаваца, 

међусобни односи учесника у закључивању колективних уговора и друга питања од 

значаја за уређивање односа између радника и послодаваца. Поред наведеног, овим 

законом је прописано: да у складу са колективним уговором, правилником о раду и 

уговором о раду, радник има право на увећање плате по основу отежаних услова рада, 

радног стажа, прековременог рада, рада ноћу, рада празником и другим данима у које се 

по закону не ради (члан 85); да радник има право на накнаду плате за вријеме 

одсуствовања са рада у случајевима предвиђеним овим законом, колективним уговором, 

правилником о раду и уговором о раду (члан 86); да се колективним уговором, 

правилником о раду и уговором о раду ближе уређују случајеви и услови за остваривање 

права на накнаду плате, висина накнада, начин исплате и друга питања у вези са 

остваривањем права радника на накнаду плате (члан 87. став 1) и да накнада плате за 

вријеме коришћења годишњег одмора, државног празника, привремене спријечености за 

рад због повреде на раду или професионалне болести, као и за вријеме прекида рада због 

пропуста послодавца да предузме одговарајуће мијере заштите на раду, износи у висини 

од 100% просјечне плате коју је радник остварио у одговарајућем предходном периоду, 

или од плате коју би остварио да је био на раду (члан 88. став 1). 

 

Имајући у виду садржину наведених уставних и законских одредби, Суд је 

оцијенио да се оспореним одредбама: члана 67. тачка б) Посебног колективног уговора 

за запослене у области медија и графичке дјелатности Републике Српске; члана 55. тачка 

б) Посебног колективног уговора за област правосуђа; члана 18. тачка б) Посебног 

колективног уговора за запослене у органима управе Републике Српске нарушава 

уставни принцип обавезне сагласности општих аката са законом из члана 108. Устава 

Републике Српске. Овакву оцјену Суд заснива на чињеници да прописано право на 

накнаду плате предсједнику или повјеренику синдиката није у сагласности са одредбама 

чл. 85, 86, 87. став 1, 88. став 1. и 128. Закона о раду («Службени гласник Републике 

Српске» бр. 38/00, 40/00, 47/02, 38/03 и  20/07), односно чл. 92, 93, 94. став 1, 95. став 1. и 

158. Закона о раду – пречишћени текст («Службени гласник Републике Српске» број 

55/07). Наиме, прописивањем права на накнаду плате предсједнику или повјеренику 

синдиката на начин као у оспореним одредбама Колективних уговора, по оцјени Суда је, 

посебним колективним уговорима као подзаконским актима, поред законом утврђених 

права на накнаду и увећање плате радника, одређено ново право на накнаду плате које 
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није предвиђено законом. У вези са наведеним Суд је имао у виду овлашћење из члана 

13. став 2. Закона о раду, којим је прописано да се колективним уговором могу одредити 

повољнија права од права утврђених овим законом, ако овим законом није изричито 

другачије одређено. По оцјени Суда, то не значи да се то може учинити ван оквира 

законом утврђених права, што произлази и из одредбе члана 128. Закона о раду. 

 

Имајући у виду наведену неусклађеност оспорених чланова посебних 

колективних уговора са Законом о раду, Суд је оцијенио да наведене одредбе нису у 

сагласности ни са чланом 108. став 2. Устава Републике Српске, према коме прописи и 

други општи акти морају бити у складу са законом.  

 

Међутим, у поступку оцјењивања уставности и законитости члана 56. Гранског 

колективног уговора финансијских организација Републике Српске, којим је прописано 

да послодавац обезбјеђује синдикату услове за његово дјеловање у складу са одредбама 

Закона о раду и Општим колективним уговором, Суд је, такође имајући у виду садржину 

наведених уставних и законских одредби, оцијенио да је оспорени члан овог 

колективног уговора у сагласности са тим уставним и законским одредбама, те да се 

иницијатива у овом дијелу не прихвата. 

 

Такође, Суд није прихватио иницијативу ни у дијелу којим је тражено 

оцјењивање уставности и законитости члана 47. тачка б) Посебног колективног уговора 

за запослене у области здравства Републике Српске (“Службени гласник Републике 

Српске” бр. 95/09 и 18/11), јер је већ одлучивао о његовој уставности и законитости и 

Одлуком број У-75/13 од 24. септембра 2014. године утврдио да исти није у сагласности 

са Уставом Републике Српске и Законом о платама запослених лица у јавним 

установама у области здравства Републике Српске (“Службени гласник Републике 

Српске” број 11/09).  

 

У односу на оцјену уставности и законитости члана 79. Посебног колективног 

уговора за запослене у области унутрашњих послова Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске” бр. 72/06 и 16/08), с обзиром на чињеницу да је ступањем на 

снагу Посебног колективног уговора за запослене у области унутрашњих послова 

Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 93/14) исти престао да 

важи, Суд је, у складу са чланом 57. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске, 

одлучио да поступак обустави.  

 

У погледу осталих навода учесника оспорених колективних уговора, односно 

разлога због чега сматрају поједине колективне уговоре неважећим, те од када по 

њиховом мишљењу не постоји обавеза њихове примјене, Суд је оцијенио да, према 

члану 115. Устава Републике Српске, предметни наводи нису од утицаја на оцјену 

уставности и законитости оспорених аката.  

      

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке. 

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.  

  

 

Број: У-91/13                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК  

19. новембра 2014. године                                                   УСТАВНОГ СУДА  
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                                                                                                              Џерард Селман 

 

 

 

Повреда начела уставности и законитости очитује се у томе што је поред 

законом утврђених права на накнаду и увећање плате оспореним одредбама 

Колективних уговора прописано право на накнаду плате предсједнику или 

повјеренику синдиката на начин који није предвиђен законом. 

 

 

Одлука 

Број: У-5/14 oд 19. новембра 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 107/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 37. став 1. тачка д), члана 60. став 1. тачке а) и д) и члана 61. став 1. тачка д) 

Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

104/11 и 92/12), на сједници одржаној 19. новембра 2014. године, донио је   

 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да члан 7. Правилника о измјенама и допунама Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста општинске 

административне службе Фоча број: 02-014-253 од 18. септембра 2012 није у 

сагласности са Уставом Републике Српске. 

 

Одбацује се приједлог за утврђивање уставности и законитости одредаба 

Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске административне службе Фоча број: 

02-014-253 од 18. септембра 2012, и то како слиједи: члана 1; члана 2, у дијелу којим 

је, у поглављу 2. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у члану 8. додата 

тачка 8; члана 3, у дијелу којим је, у поглављу 2. Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности, поднаслов 2.2. Спортски и рекреативни објекти, тачком 2. мијењан 

члан 5, те чланова 4. и 6.  

 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости члана 2. 

став 3. Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“ 114/07). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Радисав Машић, начелник општине Фоча, поднио је, у форми приједлога, 17. 

јануара 2014. године, Уставном суду Републике Српске поднесак којим тражи оцјену 

уставности и законитости Правилника о измјенама и допунама Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста општинске административне 

службе Фоча, број: 02-014-253 од 18. септембра 2012. године, а који је донио претходни 

начелник ове oпштине. Истим поднеском предлаже и оцјену уставности и законитости 

члана 2. став 3. Посебног колективног уговора за запослене у области локалне 

самоуправе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 114/07). У 



279 

 

наводима је истакнуто да оспорени правилник није донесен у складу са чланом 109. 

Устава јер није објављен у Службеном гласнику Општине Фоча, као и да је у 

супротности са чланом 75. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), те члановима 37. и 38. Статута 

Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“ бр. 7/05 и 5/12). У складу са 

одредабама оспореног правилника и члана 2. став 3. Посебног колективног уговора за 

запослене у области локалне самоуправе Републике Српске, односно без расписивања 

јавног конкурса, тадашњи начелник Општине закључио је уговоре о раду са одређеним 

бројем извршилаца. Имајући у виду да члан 2. став 3. оспореног посебног колективног 

уговора предвиђа директну примјену, између осталог, Закона о раду на запослене без 

статуса административног службеника, а да, притом, тај закон не предвиђа обавезу 

расписивања јавног конкурса, оспорена одредба Посебног колективног уговора за 

запослене у области локалне самоуправе Републике Српске је, како се наводи, у 

супротности са члановима 33. и 108. Устава, те чланом 119. Закона о локаланој 

самоуправи, а у вези са чланом 110. истог закона.  

 

 Бранимир Радовић из Фоче, у поднеску идентичном напријед изложеном, дао је 

Суду, 12. марта 2014. године, иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности и 

законитости Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста општинске административне службе 

Фоча, број: 02-014-253 од 18. септембра 2012. године и члана 2. став 3. Посебног 

колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 114/07). У допуни иницијативе од 14. 

априла 2014, прецизирана је раније дата иницијатива исто тако да је од Суда тражено да 

покрене поступак оцјене уставности и законитости члана 7. оспореног правилника, 

којим је прописано његово ступање на снагу, а који члан је погрешно означен као члан 6. 

Исто тако, од Суда је тражена и оцјена уставности и законитости  члана 1. Правилника, 

као и његовог члана 2. у дијелу којим је у поглављу 2. Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности, у члану 8. додата нова тачка 8, те члана 3. Правилника, у дијелу 

којим је у поглављу 2. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, тачком 2, 

поднаслова 2.2. Спортски и рекреативни објекти, замијењен члан 5, као и чланова 4. и 6. 

овог општег акта. У допуни се истиче да за обављање послова регулисаних оспореним 

одредбама правилника није предвиђено радно мјесто службеника, нити положен стручни 

испит, због чега су ове одредбе у супротности са чланом 111. тачка 5. и чланом 118. став 

2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи. 

 

Суд је, сагласно члану 9. ставови 1. и 3. Пословника о раду Уставног суда 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/12 и 29/13), 

рјешењем број У-5/14 од 24. априла 2014. године, одлучио да споји поступке по 

приједлогу број У-5/14 те иницијативи број У-28/14, као и да у овим устаноправним 

стварима проведе јединствен поступак под бројем У-5/14. 

 

У одговору начелника Општине Фоча на наводе из иницијативе којима се 

оспоравају одредбе Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста општинске административне службе 

Фоча, истакнута је потпуна сагласност са изложеним у иницијативи.  

 

Надаље, у одговору Министарства управе и локалне самоуправе, а који се тиче 

навода о неуставности и незаконитости члана 2. став 3. Посебног колективног уговора за 

запослене у области локалне самоуправе, истиче се да је Законом о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) прецизирано 

да се на техничке и помоћне раднике административне службе општине односно града, 
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који немају статус службеника, примјењују општи прописи о раду. Наведено је да је 

оспорено прописивање из Посебног колективног уговора, стога, у сагласности са чланом 

119. став 1. Закона о локалној самоуправи, као и члановима 33. и 108. Устава, због чега 

је предложено да Суд приједлог, у овом дијелу, одбије.  

 Одговором Синдиката управе Републике Српске констатовано је да одредбе из 

Посебног колективног уговора, а које се односе на пријем у радни однос, морају бити у 

складу са Законом о раду, Законом о локалној самоуправи и Општим колективним 

уговором. Исто тако, наводи се да члан 2. став 3. Посебног колективног уговора не 

уређује пријем у радни однос већ друга права из радног односа па је, стога, Суду 

предложено да приједлог одбије. 

 

Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске административне службе Фоча донио је, 18. 

септембра 2012. године, начелник општине Фоча, на основу члана 43. став 1. алинеја 8. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05 

и 118/05) и члана 26. став 1. алинеја 8. Статута општине Фоча („Службени гласник 

Општине Фоча“ број 7/05).  

 

Оспореним чланом 1. Правилника додата је, у поглављу 1. Одјељење за општу 

управу, у поднаслову 1.1, у члану 6. тачка 1. Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске административне службе Фоча („Службени 

гласник Општине Фоча“ бр. 8/10 и 11/11), нова тачка 1.а) која прописује да 

администратор инфо садржаја и мреже обавља сљедеће послове: администрирање 

рачунарски управљаних процеса; одржавање системске програмске подршке; осигурање 

ваљаности и заштита базе података; успостављање и одржавање рачунарске мреже и 

управљање мрежама; праћење техничког развоја рачунара и вањске опреме; учествовање 

у изради WEB дизајна и администрацији WEB странице, те техничком уређењу брошура 

и образаца; припрема материјала за презентације; води евиденцију рачунара, штампача и 

остале опреме; води евиденцију телекомуникационих прикључака; дневна подршка 

корисницима; обавља и друге послове - по налогу менаџера центра и начелника 

одјељења. За обављање послова овог радног мјеста прописана је висока стручна спрема, 

дипл. информатичар, 1 година радног искуства, те предвиђен 1 извршилац, у статусу 

радника.  

 

Оспореним дијелом члана 2, додата је, у поглављу 2. Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности, у члану 8. Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске административне службе Фоча („Службени 

гласник Општине Фоча“ бр. 8/10 и 11/11) нова тачка 8. којом је прописано да 

координатор за планирање пројеката и развоја обавља послове стратешког планирања, у 

координацији са свим нивоима и организационим јединицама Административне службе 

општине; сарађује са институцијама на локалном, државном и међународном нивоу; 

израђује пројекте, прати све могуће потенцијалне додатне ресурсе из пројектних 

активности, информише начелника одјељења и све актере и предлаже учествовања у 

апликацијама за пројекте из домаћих и међународних извора; дизајнира пројектне 

подршке за остварење Плана капиталних инвестиција; креира одлуке и мјере за 

олакшање функционисања свих актера Стратегије развоја Општине и предлаже мјере за 

унапређење њиховог положаја у Општини; креира могућности и повољности за 

потенцијалне домаће и стране инвеститоре и донаторе ради подршке развоју актера 

Стратегије развоја Општине; обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења. За 

обављање послова овог радног мјеста прописана је висока стручна спрема, дипл. 

економиста, 1 година радног искуства, те предвиђен 1 извршилац у статусу радника. 
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Чланом 3. оспореног правилника у поглављу 2. Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста општинске административне службе 

Фоча („Службени гласник Општине Фоча“ број 11/11) дотадашњи текст поднаслова 2.2. 

Спортска дворана, замјењује се текстом 2.2. Спортски и рекреативни објекти те се, 

између осталог, додаје оспорена тачка 2. којом је прописано да координатор за 

економске односе и административно техничке послове координира обављање 

економских послова у оквиру спортских и рекреативних објеката; учествује у изради 

програма и планова на свим нивоима (мјесечних и годишњих); прати реализацију 

програма и непосредно сарађује са Одјељењем за финансије; учествује у организовању 

спортских и културних манифестација; обавља административно - техничке послове; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца спортских и рекреативних објаката и 

начелника одјељења. За обављање послова овог радног мјеста прописан је VII степен 

високе стручне спреме, дипл. економиста, 1 година радног искуства, те предвиђен 1 

извршилац у статусу радника. 

Чланом 4. којим се у поглављу 2. Одјељење за просторно уређење, стамбено -

комуналне послове, у члану 8. Правилника о измјенама и допунама Правилника  

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста општинске административне 

службе Фоча („Службени гласник Општине Фоча“ број 11/11) иза тачке 3а) додаје 

оспорена тачка 3б) прописано је да инжењер за инвестиције и нискоградњу обавља 

сљедеће послове: учествује у припреми инвестиционо техничке документације чији је 

инвеститор општина Фоча; координира и прати извршење послова у области 

инвестиција; прати реализацију и подузима потребне радње за реализацију уговорених 

пројеката у области инвестиција; учествује у изради програма и пројеката у области 

уређења грађевинског земљишта у дијелу инвестиција; учествује у праћењу регулативе и 

утиче на њена побољшања; координира и прати извршење послова из области 

нискоградње; учествује у припреми и изради техничке документације у вези припреме 

подлога, избора и координације рада пројектаната који израђују инвестиционо-техничку 

документацију у области нискоградње; учествује у изради документације у области 

пројектовања и извођења радова на изградњи, реконструкцији и одржавању објеката 

нискоградње; прати реализацију и подузима потребне радње за реализацију уговорених 

пројеката у области никоградње и врши надзор; учествује у изради програма зимске 

службе и прати реализацију истог; учествује у изради програма и пројеката у области 

уређења грађевинског земљишта у дијелу нискоградње; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца спортских и рекреативних објеката и начелника одјељења. За 

обављање послова овог радног мјеста прописана је висока стручна спрема, грађевински 

инжењер, 1 година радног искуства, те предвиђен 1 извршилац у статусу радника. 

 

Оспорени члан 6. Правилника, прописује да се у поглављу 6. Стручна служба 

скупштине Општине, у члану 15. тачка 4, у ставу 2. насловљеном као „услови“, ријечи: 

„положен стручни испит за рад у административној служби“ бришу, а ријеч 

„службеник“ из става 3. се мјења рјечју „радник“.  

Оспореним чланом 7. Правилника, који је погрешно нумерисан као члан 6, 

прописано је да овај Правилник ступа на снагу даном доношења, те да ће бити објављен 

у „Службеном гласнику Општине Фоча“. 

Суд је, такође, констатовао да је начелник општине Фоча утврдио пречишћени 

текст Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 

општинске административне службе Фоча („Службени гласник Општине Фоча“ бр. 8/10 

и 11/11), који је објављен у „Службеном гласнику Општине Фоча“ број 2/13, као и да ова 

чињеница није од утицаја на одлучивање у конкретној уставноправној ствари. 
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Надаље, Посебни колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“ 114/07) закључили су, на основу члана 160. и 

161. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 55/07 – пречишћени 

текст) и члана 65. Општег колективног уговора („Службени гласник Републике Српске“ 

број 27/06), Синдикат управе Републике Српске и Министарство управе и локалне 

самоуправе.   

 

Оспореним чланом 2. став 3. Посебног колективног уговора за запослене у 

области локалне самоуправе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

број 114/07) прописано је да се на запослене без статуса административног службеника 

непосредно примјењују одредбе Закона о раду и Општег колективног уговора. 

 

У поступку по поднесеном приједлогу у погледу оцјене уставности члана 7. 

Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске административне службе Фоча број: 02-014-

253, Суд је констатовао да нису испуњене процесне претпоставке из члана 37. став 1. 

тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 104/11 и 92/12) неопходне за одлучивање по поднеску начелника општине 

Фоча. Наиме, начелник Општине Фоча је, независно од персоналног рјешења, доносилац 

оспореног акта те, стога, не може Уставном суду подносити приједлог за оцјену 

уставности и законитости тог акта. У надлежности доносиоца, у овом случају начелника 

Општине, је да сопствени акт мијења, односно да доноси нови, те му је у обавези да исти 

усагласи са Уставом и законом, односно да га непосредно уклони из правног поретка 

Републике Српске, уколико сматра да је неуставан и незаконит.  

 

Међутим, у поступку оцјене уставности и законитости, по поднесеној 

иницијативи, оспорених чланова Правилника о измјенама и допунама Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста општинске административне 

службе Фоча број: 02-014-253, Суд је, у првом реду, имао у виду да је чланом 109. 

Устава утврђено да закони, други прописи и општи акти ступају на снагу најраније 

осмог дана од дана објављивања, осим ако из нарочито оправданих разлога није 

предвиђено да раније ступе на снагу.  

 

С обзиром на наведену уставну одредбу, Суд је утврдио да начин на који је 

чланом 7, који је погрешно означен као члан 6. Правилника, одређено његово ступање на 

снагу, није сагласан са Уставом. Наиме, прописивањем да Правилник ступа на снагу 

даном доношења, те да ће се накнадно објавити у службеном гласилу, повријеђено је 

начело из члана 109. Устава према коме, између осталог, сви општи акти морају, на 

првом мјесту, бити објављени како би се учинили доступним, да би, тек, протеком 

одређеног времена ступили на снагу односно постали дио правног поретка. Нормирање 

према којем Правилник ступа на снагу даном доношења, поред тога што представља 

кршење принципа обавезне претходне објаве општих аката, подразумијева ступање на 

снагу прије истека наведеног рока од осам дана од дана објављивања. С обзиром на 

изложено, Суд је утврдио да су оваквим нормирањем  повријеђени принципи из члана 

109. Устава те је одлучио као у ставу 1. изреке ове одлуке.  

 

Имајући у виду да овај Правилник није ступио на снагу у складу са чланом 109. 

Устава Републике Српске, Суд је оцијенио, да исти није важећи општи правни акт у 

правном поретку Републике Српске. Због тога се, с обзиром на чињеницу да се ради о 

неуставном правном акту, са формалног аспекта, Уставни суд није упуштао у оцјену 

његове уставности са материјалноправног аспекта, тј. оцјену уставности: члана 1, члана 

2, у дијелу којим је, у поглављу 2. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у 
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члану 8. додата тачка 8, као и члана 3, у дијелу којим је у поглављу 2. Одјељење за 

привреду и друштвене дјелатности, поднаслов 2.2. Спортски и рекреативни објекти, 

новом тачком 2,  замијењен члан 5, те чланова 4. и 6. овог правилника. 

 

У поступку оцјене уставности и законитости оспореног члана 2. став 3. Посебног 

колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске, 

Уставни суд је имао у виду члан 33. Устава којим је утврђено да грађани имају право да 

учествују у обављању јавних послова и да под једнаким условима буду примљени у 

јавну службу, као и члан 41. Устава који јемчи слободу синдикалног организовања и 

дјеловања, те тачке 6. и 12. Амандмана XXXII на Устав, којим је замијењен члан 68. 

Устава Републике Српске, а према којем Република уређује и обезбјеђује, између 

осталог, правни положај предузећа и других организација, њихових удружења и комора 

те радне односе. Чланом 108. став 2. Устава утврђено је да прописи и други општи акти 

морају бити у сагласности са законом.  

Поред наведеног Суд је, такође, узео у обзир Закон о раду („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 38/00, 40/00, 47/02, 38/03, 66/03, 20/07), којим је прописано да се 

овим законом уређује начин и поступак закључивања уговора о раду између радника и 

послодаваца, радно вријеме радника, одмори и одсуства, плате и накнаде по основу рада, 

заштита права из радног односа, репрезентативност синдиката и послодаваца, 

закључивање и примјена колективних уговора, рјешавање спорова између радника и 

послодавца, учешће радника и синдиката у заштити права радника, престанак уговора о 

раду, надзор над примјеном закона и друга права и обавезе који настају по основу 

радног односа на територији Републике Српске (члан 1. став 1), да се колективним 

уговором, правилником о раду и уговором о раду ближе уређују права по основу рада, 

обим права и начин и поступак њиховог остваривања (члан 10. став 1), да се 

колективним уговором, правилником о раду и уговором о раду не може одредити мањи 

обим права радника од оног који је одређен овим или другим законом, ако то није 

изричито предвиђено законом (члан 13. став 1); да репрезентативни синдикат и 

репрезентативно удружење послодаваца учествује у процесу колективног преговарања, 

социјалном дијалогу и консултацијама са партнерима на нивоу свог организовања и 

дјеловања (члан 127м); да се колективним уговорима ближе уређују обим и начин 

остваривања права и обавезе из радног односа, у складу са законом и другим прописима, 

поступак колективног уговарања, састав и начин рада тијела овлашћених за мирно 

рјешавање колективних спорова између радника и послодаваца, међусобни односи 

учесника у закључивању колективних уговора и друга питања од значаја за уређивање 

односа између радника и послодаваца (члан 128); да се колективни уговор може 

закључити за територију Републике, за одређену групацију или грану дјелатности и за 

једног или више послодаваца те да се њиме не може одредити мањи обим права од оног 

који је одређен законом, док се гранским колективним уговором не може одредити мањи 

обим права радника од оног који је одређен општим колективним уговором, нити се 

појединачним колективним уговором и правилником о раду може одредити мањи обим 

права радника од оног који је одређен гранским колективним уговором (члан 130. ст. 1, 

2. и 3).  

Суд је, исто тако, утврдио да предметне одредбе Закона о раду одговарају 

одредбама члана 1. став 1, члана 10. став 1, члана 13. став 1, те чланова 156, 158, 160. ст. 

1, 2. и 3. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 55/07 – пречишћени 

текст). 

 

Поред овога, Суд је имао у виду да је Законом о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05, 98/13) прописано да у 

административној служби јединице локалне самоуправе послове обављају општински, 

односно градски службеници, технички и помоћни радници (члан 110), да је службеник  
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лице које у општинској/градској управи обавља послове из самосталних надлежности и 

пренесених послова државне управе на јединице локалне самоуправе, а нарочито: 

нормативно-правне послове, извршава законе и друге прописе, води управни поступак, 

врши инспекцијски и комунално-инспекцијски надзор, обавља рачуноводствено-

финансијске послове, административне послове и друге стручне послове из надлежности 

јединице локалне самоуправе, те да су службеници, у смислу овог закона: секретар 

скупштине, начелник одјељења или службе, шеф одсјека, стручни савјетник, самостални 

стручни сарадник, инспектор, интерни ревизор, комунални полицајац, виши стручни 

сарадник и стручни сарадник (члан 111), да је технички и помоћни радник лице које у 

општинској/градској управи обавља техничке, помоћне и друге послове чије је 

обављање потребно ради правовременог и несметаног обављања послова из 

надлежности органа јединице локалне самоуправе (члан 117), да се на права и дужности 

техничких и помоћних радника примјењују општи прописи о раду, колективни уговор и 

одредбе овог закона које се односе на оцјену рада, распоређивање, проглашавање 

вишком, радно вријеме, одморе и одсуства, одговорност, мировање права из радног 

односа, права и дужности, остваривање и заштита права, неспојивост и сукоб интереса, 

разлоге за престанак радног односа осим разлога из члана 147. став 1. тачка 11. Закона 

(члан 117а), као и да се упражњено радно мјесто у административној служби јединице 

локалне самоуправе попуњава путем јавног конкурса (члан 119). 

 

Имајући у виду наведене уставне и законске одредбе, Суд је оцијенио да 

прописивањем као оспореним чланом 2. став 3. Посебног колективног уговора за 

запослене у области локалне самоуправе Републике Српске није дошло до повреде 

начела законитости из члана 108. Устава. Наиме, члан 2. став 3. Посебног колективног 

уговора прописује примјену одредаба Закона о раду и Општег колективног уговора на 

већ запослене раднике који немају статус административног службеника, док поступак 

који се тиче заснивања радног односа није у домену његовог нормирања. Стога оспорена 

одредба Посебног колективног уговора, а у контексту приједлогом и иницијативом 

потенцираног члана 33. Устава, те члана 119. Закона о локалној самоуправи, не поставља 

питање усаглашености са предметном уставном, односно законском нормом.  

Наводи о незаконитим запошљавању одређеног броја лица злоупотребом у примјени 

оспореног Правилника и члана 2. став 3. Посебног колективног уговора од стране 

претходног начелника општине, те наводи о неправилном дефинисању статуса 

извршиоца за поједина радна мјеста општинске административне службе, као и 

пропуштању да се примјени релевантан закон, нису од значаја за рјешавање у овој 

устаноправној ствари, јер, сходно члану 115. Закона о Уставном суду, није у 

надлежности овог суда да оцјењује примјену правних аката.   

 

Суд, исто тако, није оцјењивао наводе (изјашњења) заинтересованих лица 

достављене у овом предмету, јер иста, сходно члану 24. Закона о Уставном суду, немају 

својство учесника у поступку, а Суд није утврдио да је од значаја за одлучивање у овој 

уставноправној ствари да их у том својству позове.  

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.   

 

 

Број: У-5/14                 ПРЕДСЈЕДНИК  

19. новембар 2014. године                                           УСТАВНОГ СУДА 

     

                             Џерард Селман 
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Независно од персоналног рјешења, начелник општине не може поднијети 

приједлог за оцјену уставности и законотости акта чији је он доносилац, јер је 

надлежан да, уколико сматра да је неуставан и незаконит, исти акт мијења или да 

донесе нови. 

Прописивањем да општи акт ступа на снагу даном доношења, те да ће се 

накнадно објавити у службеном гласилу, повријеђено је начело према коме сви 

општи акти морају бити објављени како би се учинили доступним, да би протеком 

одређеног времена ступили на снагу односно постали дио правног поретка. 

 

 

Одлука 

Број: У-15/14 oд 19. новембра 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 107/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске и 

члана 60. став 1. тачке а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени 

гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 19. новембра 2014. 

године, д о н и о  ј е  

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да Одлука о измјени Одлуке о Регулационом плану „Стара 

болница“ („Службени гласник Општине Невесиње“ број 11/13) није у сагласности са 

Уставом Републике Српске и Законом о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“ број 40/13). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Републичка управа за инспекцијске послове, Сектор урбанистичко-грађевинске и 

еколошке инспекције – Одјељење Требиње, дала је, 11. фебруара 2014. године, Уставном 

суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и 

законитости документа просторног уређења – Измјена регулационог плана „Стара 

болница“ у Невесињу, у нарави Одлука о измјени Одлуке о Регулационом плану „Стара 

болница“ број 01/013-174/13, од 6. новембра 2013. године („Службени гласник Општине 

Невесиње“ број 10/13), коју је донијела Скупштина Општине Невесиње. Давалац 

иницијативе сматра да поступак доношења оспорене одлуке није проведен у складу са, 

како је наведено, чланом 47. став 1. тачка 2. Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 40/13, у даљем тексту: Закон), а што 

одговара одредби члана 47. став 2. Закона. У иницијативи се образлаже да је Скупштина 

Општине Невесиње закључком број 01-013-174/13 од 11. октобра 2013. године одредила 

излагање измјене регулационог плана на јавни увид у трајању од 14. октобра 2013. 

године до 4. новембра 2013. године, те да је и Одјељење за просторно уређење, 

стамбено-комуналне послове и екологију Општине Невесиње, као носилац припреме, 

обавијестило јавност да ће се јавни увид у измјену плана обавити у наведеном периоду, 

што је, наглашава се, период  краћи од законом предвиђеног.  

 

Разматрајући дату иницијативу Суд је рјешењем од 24. априла 2014. године 

покренуо поступак за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о измјени одлуке о 

Регулационом плану „Стара болница“ („Службени гласник Општине Невесиње“ број 

11/13). 
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У одговору на инцијативу предсједник Скупштине Општине Невесиње не спори 

да је грађанима омогућен увид у измјену регулационог плана у трајању од 20 дана, 

умјесто 30 како је предвиђено законом. Даље се наводи да краће трајање излагања није 

утицало на обавијештеност грађана о планираној измјени, јер је информација о њој била 

доступна путем локалне ТВ и радија. Имајући у виду изложено, те да се ради о мањој 

измјени регулационог плана, да није било грађана заинтересованих за измјене овог 

планског акта, нити је било ко приступио на јавну расправу одржану поводом овог 

планског акта, предлаже се да Суд „одбије“ иницијативу. 

  

Оспорену Одлуку о измјени Одлуке о Регулационом плану „Стара болница“ 

(„Службени гласник Општине Невесиње“ број 11/13), донијела је Скупштина Општине 

Невесиње на основу члана 38. став 2. Закона и члана 32. Статута Општине Невесиње 

("Службени гласник Општине Невесиње" бр. 6/05, 11/05, 3/07, 9/10, 3/11, 2/13 и 6/13). 

Овом одлуком утврђено је да се њоме приступа измјени Регулационог плана „Стара 

болница“ у циљу стварања планских услова за легализацију стамбеног објекта 

узграђеног у улици Милице Човило на парцели означеној као к.ч. број 1082/35 (стари 

премјер) К.О. Невесиње, што по новом премјеру одговара к.ч. 221/6 К.О. Невесиње (члан 

1); да се обухват измјене Регулационог плана односи на парцелу из члана 1. ове одлуке 

(члан 2); да је Измјену Регулационог плана „Стара Болница“ израдио Институт за 

грађевинарство „ИГ“ д.о.о Бања Лука, ПЈ Требиње, који је прилог и саставни дио ове 

Одлуке (члан 3); да су измјеном плана повећани дозвољени габарити стамбеног објекта 

тј. са 9.0 x11.0 м на 13.0 x11.0 м. Проширење објекта је извршено према Улици Милице 

Човило, али тако да није угрожена регулациона линија улице нити прегледност 

раскрснице. Проширење према сусједним парцелама није предвиђено, тј. задржава се 

као у постојећем плану. Спратност објекта је С+П+1+Пк, с тим да је поткровље 

дозвољено без надзиђивања (члан 4); да ће се о провођењу ове одлуке старати Одјељење 

за просторно уређење и стамбено комуналне послове општине Невесиње (члан 5); да ова 

одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Невесиње“ (члан 6). 

 

Чланом 108. став 2. Устава Републике Српске утврђено је да прописи и општи 

акти морају бити у сагласности са законом, док је одредбом члана 102. став 1. тачке 1. и 

3. Устава утврђено да општина преко својих органа, у складу са законом, доноси 

програм развоја, урбанистички план, буџет и завршни рачун и уређује и обезбјеђује 

коришћење градског грађевинског земљишта и пословног простора. Оваква надлежност 

скупштине општине утврђена је и чланом 30. став 1. алинеје 5, 6. и 7. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13).  

 

Чланом 25. став 4. тачка в) Закона се прописује да је регулациони план 

спроведбени документ просторног уређења, а да сходно члану 38. став 2. Закона 

просторни план јединице локалне самоуправе, урбанистички план, планове посебног 

подручја јединице локалне самоуправе и спроведбене документе просторног уређења 

јединице локалне самоуправе доноси скупштина јединице локалне самоуправе. Надаље, 

чланом 40. став 1. Закона прописано је, између осталог, да одлуку о приступању изради, 

односно измјени или допуни документа просторног уређења доноси надлежна 

скупштина, док је одредбом става 3. истог члана прописано да ова одлука садржи: а) 

врсту документа просторног уређења, чијој се изради, односно измјени или допуни 

приступа, б) границе подручја за које се документ доноси, односно мијења, в) период за 

који се утврђују, процјењују или израчунавају плански параметри, г) смјернице за 

израду, измјену или допуну документа, д) рок израде, ђ) садржај планског акта, е) 

одредбе о јавној расправи и јавном увиду, ж) начин осигурања средстава за израду, 
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измјену или допуну документа, з) носиоца припреме за израду, односно измјену или 

допуну документа просторног уређења и и) друге елементе зависно од специфичности 

подручја за које се документ доноси. Одредбом члана члана 47. став 1. Закона се 

прописује да надлежна скупштина на приједлог носиоца припреме утврђује нацрт 

документа просторног уређења и мјесто, вријеме и начин излагања тог нацрта на јавни 

увид, док је одредбом става 2. овог члана прописано да се трајање јавног увида утврђује 

одлуком из члана 40. овог закона и траје најмање 30 дана за сва документа просторног 

уређења, о чему води рачуна носилац припреме, зависно од значаја и специфичности 

документа просторног уређења. 

 

Суд је узео у обзир да је, сходно Записнику о извршеној ванредној инспекцијској 

контроли број 24.090/362-161-5-1/14 од 30. јануара 2014. године, који је сачинио 

инспектор Сектора урбанистичко-грађевинске и еколошке инспекције – Одјељење 

Требиње и документацији која је достављена уз одговор на иницијативу, усвајању 

оспорене одлуке претходило доношење Одлуке о приступању измјени Регулационог 

плана „Стара болница“, број 01-013-144/13 од 6. септембра 2013. године. Предметном 

одлуком дефинисани су подручје за које се врши измјена Плана, разлози због којих је 

приступљено овој измјени, одређен је рок од 20 дана за измјене овог документа, а 

одређено је и да је носилац припреме измјене плана Одјељење за просторно уређење, 

стамбено–комуналне послове и екологију Општине Невесиње. Обавјештењем број 06-

36-97/13, од 14. октобра 2013. године, Одјељење за просторно уређење и стамбено –

комуналне послове Општине Невесиње, информисало је грађане општине Невесиње да, 

у периоду од 14.10.2013. године до 4. 11. 2013. године у складу са Закључцима 

Скупштине Општине Невесиње број 01-013-174/13 и број 01-013-175/13, од 11.10.2013. 

године, који акти нису прослијеђени Суду, могу извршити увид у, између осталог, Нацрт 

Одлуке о измјени Регулационог плана „Стара болница“. Истим обавјештењем, уз 

навођење мјеста и времена одржавања, грађани су информисани да ће се главна јавна 

расправа о овом нацрту одржати 4. 11. 2013. године. У Информацији Одјељења за 

просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију Општине Невесиње о 

спроведеној јавној расправи, а које је достављено Скупштини Општине Невесиње, 

констатовано је да у току јавне расправе није било приговора на Нацрт плана, који би 

могли утицати на ток усвајања оспорене одлуке, као и да на завршној усменој расправи 

није било присутних. 

 

На основу изнесеног чињеничног стања, те имајући у виду напријед наведене 

одредбе Закона, Суд је утврдио да поступак припреме и израде измјене Регулационог 

плана „Стара болница“, а који је претходио доношењу Одлуке о измјени Одлуке о 

Регулационом плану „Стара болница“ („Службени гласник Општине Невесиње“ број 

11/13), није проведен у складу са чланом 40. став 3. тачка е) и чланом  47. став 2. Закона. 

Скупштина Општине Невесиње је поступала супротно својим  законским овлашћењима, 

јер је пропустила да у Одлуци о приступању измјени Регулационог плана „Стара 

болница“ нормира трајање јавног увида и вријеме одржавања јавне расправе. Поред 

овога, идентично као и доносилац оспореног акта, носилац припреме измјене Плана, 

Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију Општине 

Невесиње поступило је супротно члану 47. став 2. Закона тако што није водило рачуна о 

законом прописаном обавезном трајању јавног увида у периоду од најмање 30 дана.  

 

По оцјени Суда, поступање Скупштине Општине Невесиње, као органа 

надлежног за доношење одлуке из члана 40. Закона, те Одјељења за просторно уређење, 

стамбено-комуналне послове и екологију Општине Невесиње, као носиоца припреме 

плана, није било у складу са строго формалним карактером поступка доношења, односно 

поступка измјена и допуна планских докумената, који у фази припреме, подразумијева 
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укљученост и заинтересованих грађана, органа и организација у процес израде и 

усвајања планског акта. Имајући у виду утврђено чињенично стање, Суд је оцијенио да 

је оспорена одлука донесена супротно Закону, јер у поступку измјене Регулационог 

плана „Стара болница“, надлежни органи нису поступали у складу са одредбама члана 

40. став 3. тачка е) и члана 47. став 2. овог закона. Чињеница да оспорена одлука није 

донесена у законом прописаном поступку чини је  неуставном са становишта члана 108. 

Устава.  

 

 

 

 На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке. 

   

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић. 

  

 

Број: У-15/14                                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

19. новембар 2014. године                                                                     УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                                     

                                                                                                         Џерард Селман   

 

 

 

 

 

 

 

 

С обзиром да је доносилац оспореног акта планске регулативе пропустио да 

нормира трајање јавног увида и вријеме одржавања јавне расправе о нацрту 

документа просторног уређења, што није било у складу са строго формалним 

карактером поступка његовог доношења, дошло је до повреде уставног начела 

уставности и законитости. 
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Рјешење 

Број: У-16/14 oд 19. новембра 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 107/14 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

чл. 37. став 1. тачка а) и чл. 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике 

Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 92/12), на сједници 

одржаној 19. новембра 2014. године,  д о н и о   ј е 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 

Одбацује се приједлог Окружног суда у Бањалуци за рјешавање сукоба 

надлежности између  Окружног суда у Бањалуци и Правобранилаштва Републике 

Српске.  

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е њ е 

 

Окружни суд у Бањалуци поднио је Уставном суду Републике Српске приједлог 

за рјешавање сукоба надлежности између тог суда и Правобранилаштва Републике 

Српске  до кога је, како се наводи, дошло у предметима тог суда број: 11 0 К 009585 10 

К, број: 11 0 К 004441 11 К и број: 11 0 К 007161 12 К. Из приједлога, који је допуњен 

14. априла 2014. године, те приложене документације произлази да је Окружни суд у 

Бањалуци, у наведеним кривичним списима, поднио приједлоге Правобранилаштву 

Републике Српске - Сједиште замјеника у Бањој Луци да, у складу са својим законским 

овлашћењима, покрене код надлежног суда извршне поступке ради наплате трошкова 

кривичног поступка и паушала, будући да осуђена лица у тим предметима исте нису, 

након правоснажног окончања кривичних поступака, добровољно измирили. 

Образлажући разлоге наведеног поступања предлагач указује на одредбе члана 12. 

Закона о извршном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 59/03, 85/03, 

64/05, 118/07, 29/10, 57/12 и 67/13), а у вези са чланом 291. Закона о парничном поступку 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 и 61/13) те 

закључује да Окружни суд у Бањалуци, с обзиром на то да као државни орган нема 

својство правног лица, па самим тим ни страначку способност, није активно 

легитимисан да непосредно, код надлежног суда,  покрене извршни поступак ради 

наплате трошкова кривичног поступка и паушала, већ да је за то, будући да се  ради о 

приходима Републике, искључиво надлежно Правобранилаштво Републике Српске, које 

по закону заступа Републику Српску. Међутим, Правобранилаштво је, како се даље 

наводи у приједлогу, доставило том суду акт број: ЈП-471/13 од 27. децембра 2013. 

године, са образложењем да се у наведеним случајевима не примјењује члан 1. Закона о 

Правобранилаштву Републике Српске, него одредбе чланова 91. и 92. Закона о 
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кривичном поступку („Службени гласник Републике Српске“ број 53/12) из којих, како 

је овај орган закључио, произлази да се извршни поступак ради наплате трошкова 

кривичног поступка и паушала у корист буџета Републике покреће по службеној 

дужности, на приједлог суда који је донио правоснажну и извршну пресуду, дакле да је 

конкретна проблематика децидирано дефинисана одредбама Закона о извршном 

поступку и Закона о кривичном поступку, као lex specialis, тако да у конкретној правној 

ствари нема мјеста примјени поменутог члана 1. Закона о Правобранилаштву Републике 

Српске, нити различитом тумачењу одређених законских рјешења при наплати 

трошкова кривичног поступка. Након наведеног, Правобранилаштво Републике Српске - 

Сједиште замјеника у Бањалуци је вратило  кривичне списе уз дописе Окружном суду 

Бањалука  на надлежно поступање. Из свега наведеног, према наводима предлагача, 

произлази да постоји сукоб надлежности између Окружног суда у Бањалуци, као 

државног органа и Правобранилаштва Републике Српске, као законског заступника 

Републике Српске у односу на чињеницу ко је овлашћен да покрене извршни поступак 

код надлежног суда ради наплате трошкова кривичног поступка у корист буџета 

Републике Српске. 

    

Имајући у виду да Уставни суд сагласно члану 115. став 1. тач. 3. и 4. Устава 

Републике Српске рјешава сукоб надлежности између органа законодавне, извршне и 

судске власти Републике, те органа Републике, града и општине и да према одредбама 

члана 44. ст. 1. и 2. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), приједлог за рјешавање сукоба надлежности 

подноси један или оба органа који су у сукобу, као и лице поводом чијег је права настао 

сукоб надлежности, Суд је оцијенио да нема процесних претпоставки из Устава и Закона 

да рјешава по поднесеном приједлогу.  

 

Наиме, из навода приједлога и достављених прилога Суд је утврдио да се 

поднесеним приједлогом не поставља питање који орган је надлежан да води извршни 

поступак ради наплате трошкова кривичног поступка по правоснажним и извршним 

пресудама и да ли је поводом одлучивања по поднесеном приједлогу за извршење ради 

принудне наплате трошкова кривичног поступка дошло до сукоба надлежности између 

органа који о томе треба или не треба да одлучују, већ  да се поставља питање који орган 

је надлежан да поднесе приједлог за извршење ради наплате трошкова кривичног 

поступка по правоснажним и извршним пресудама, који су досуђени у корист буџета 

Републике. Дакле, по оцјени Суда, поднесеним приједлогом тражи се одоговор на 

питање који од наведених органа је активно легитимисан за подношење приједлога за 

извршење ради принудне наплате трошкова кривичног поступка у корист буџета 

Републике, односно тумачење одредаба чланова 91. и 92. Закона о кривичном поступку. 

То питање, по оцјени Суда,  не представља питање о коме би рјешавао Уставни суд као о 

сукобу надлежности између Окружног суда у Бањалуци и Правобранилаштва Републике 

Српске, већ представља питање тумачења и примјене закона, о чему Уставни суд у 

смислу члана 115. Устава није надлежан да одлучује.    

 

Полазећи од наведеног Суд  је на основу члана 37. став 1. тачка а)  Закона о 

Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 

92/12), због ненадлежности, одбацио поднесени приједлог за рјешавање сукоба 

надлежности. 

 

На основу изложеног одлучено је као у  диспозитиву овог рјешења. 
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Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић. 

 

 

Број: У-16/14                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

19. новембар 2014. године                                                                  УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                                  Џерард Селман        

 

 

 

      

С обзиром да се поднесеним приједлогом суштински не тражи рјешење сукоба 

надлежности већ се тражи одоговор на питање који је од наведених органа активно 

легитимисан за подношење приједлога за извршење ради принудне наплате 

трошкова кривичног поступка у корист буџета, односно представља питање 

тумачења и примјене закона, Уставни суд је одбацио приједлог јер није надлежан да 

одлучује о том питању. 
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Рјешење 

Број: У-23/14 oд 19. новембра 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 107/14 

 
Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 19. 

новембра 2014. године, д о н и о  је 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихватају се иницијативе за оцјењивање уставности члана 147. став 1. 

тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Душан Остојић из Угљевика дао је 6. марта 2014. године Уставном суду 

Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности члана 147. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а Живан 

Петровић из Угљевика је 17. марта 2014. године дао иницијативу за покретање поступка 

за оцјењивање уставности исте законске одредбе. У иницијативама се наводи да je 

оспореним чланом предметног закона нарушено начело равноправности у слободама и 

правима грађана из члана 10. Устава и члана 14. Европске Kонвенције за заштиту 

људских права и основих ослобода, јер су запослени у општинским органима управе 

који су остварили посебан стаж у складу са Законом о правима бораца, војних инвалида 

и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата, доведени у неравноправан 

положај у односу на раднике у другим гранама и дјелатностима, на које се примјењују 

искључиво одредбе Закона о раду. Даваоци иницијатива, наиме, истичу да према 

оспореној одредби предметног закона запосленим у органима јединица локалне 

самоуправе није омогућено да им се, на њихов захтјев, посебан стаж рачуна у 

једноструком трајању, како је то предвиђено Законом о раду, због чега лицима на које се 

односи оспорена норма радни однос може престати супротно њиховој вољи, само по 

основу посебног статуса утврђеног Законом о правима бораца, војних инвалида и 

породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата. Оваквим прописивањем је, 

по мишљењу давалаца иницијaтива, дошло и до повреде права на рад и слободу рада 
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утврђеног чланом 39. Устава. Сходно наведеном, предлажу да Суд утврди да оспорена 

законска одредба није у сагласности са Уставом Републике Српске.   

 

С обзиром на то да је посебним иницијативама тражена оцјена уставности исте 

одредбе Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), Суд је на основу члана 9. ст. 2. и 3. Пословника о раду 

Уставног суда Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 114/12 и 

29/13), 24. априла 2014. године донио рјешење о спајању ових предмета ради вођења 

јединственог поступка, припајајући иницијативу Живана Петровића која је заведена под 

бројем У-31/14, првоприспјелој иницијативи коју је поднио Душан Остојић, 

евидентираној под бројем У-23/14. 

 

У одговору који је на иницијативу доставила Народна скупштина Републике 

Српске наводи се да су чланом 10. Устава гарантовани искључиво једнакост и 

равноправност у реализацији законом признатих права и обавеза за категорије адресата 

који се налазе у истим или сличним правним ситуацијама, што је оспореним законским 

рјешењем осигурано, те да предметна законска одредба није у супротности ни са 

гаранцијама из члана 39. Устава. Такође се износи став да у иницијативи нису наведени 

разлози због којих је оспорена законска одредба неуставна, већ да давалац иницијативе у 

суштини изражава незадовољство постојећим законским рјешењем, као и примјеном 

предметног закона од стране органа јединица локалне самоуправе. Поред тога, Народна 

скупштина истиче да Закон о локалној самоуправи, као lex specialis у односу на Закон о 

раду, регулише радноправни статус запослених у општинској, односно градској управи, 

те између осталог, и случајеве у којима службеницима и техничким и помоћним 

радницима престаје радни однос. У погледу навода о повреди члана 14. Европске 

Kонвенције за заштиту људских права и основих ослобода, у одговору се указује на то 

да ова конвенција не познаје општу обавезу недискриминације, већ осигурава 

равноправност у уживању права и слобода која су гарантована другим одредбама овог 

међународноправног инструмена.   

 

Оспореним чланом 147. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) прописано је 

да службенику престаје радни однос када наврши 65 година живота и најмање 15 година 

стажа осигурања или 60 година живота и 40 година пензијског стажа. 

 

 У поступку оцјењивања члана 147. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), Суд је, прије 

свега, имао у виду да је чланом 5. став 1. тачка 9. Устава утврђено да се уставно уређење 

Републике темељи, између осталог, на локалној самоуправи, да се према члану 102. став 

2. Устава систем локалне управе уређује законом, те да према одредбама тачака 12. и 18. 

Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, 

Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, радне односе, запошљавање, као и друге 

односе од интереса за Републику, у складу са Уставом. Суд је такође узео у обзир и 

одредбу члана 39. став 4. Устава, према којој запосленим може престати радни однос 

противно њиховој вољи на начин и под условима који су утврђени законом и 

колективним уговором. Поред тога, у конкретном случају Суд је имао у виду и принцип 

равноправности из члана 10. Устава према којем су грађани Републике равноправни у 

слободама, правима и дужностима, једнаки су пред законом и уживају исту правну 

заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну припадност, вјероисповијест, 

социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и друго увјерење, 

друштвени положај или друго лично својство.   
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Из наведених уставних одредаба, по оцјени Суда, произлази овлашћење 

Републике да законом уреди територијалну организацију и систем локалне самоуправе, 

као и друга питања од значаја за цјеловито регулисање ове области. Сагласно овим 

овлашћењима, Законом о локалној самоуправи су уређене јединице локалне самоуправе, 

начин и услови њиховог формирања, органи, имовина, финансирање, акти и јавност рада 

ових субјеката, те, између осталог, радноправни статус лица запослених у органима 

јединица локалне самоуправе. Тако је чланом 110. овог закона прописано да у градској, 

односно општинској управи послове обављају градски, односно општински службеници, 

технички и помоћни радници, док су чланом 111. дефинисана радна мјеста на којима 

запослени имају статус службеника и дјелокруг њихових послова. Уређујући питање 

престанка рада службеника, оспореном одредбом члана 147. став 1. тачка 3. овог закона, 

као један од начина престанка радног односа, прописан је случај када службеник наврши 

65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања или 60 година живота и 40 

година пензијског стажа. Поред тога, према члану 116а овог закона, на права и дужности 

службеника која нису уређена овим законом примјењују се општи прописи о раду и 

колективни уговор.  

 

Цијенећи наводе давалаца иницијативе да је оспореним прописивањем нарушено 

уставно начело равноправности грађана, Суд је утврдио да у конкретном случају није 

дошло до повреде гаранација из члана 10. Устава. У иницијативи се, наиме, прави 

поређење између субјеката који се не налазе у истим правним ситуацијама, односно 

између лица која имају статус градских или општинских службеника и запослених лица 

у другим дјелатностима на која се примјењују искључиво одредбе Закона о раду. 

Законом о локалној самоуправи, који представља посебан закон у погледу статуса 

службеника у органима јединица локалне самоуправе, регулисан je, између осталог, 

радноправни стутус ових субјеката, те тако и услови за престанак њиховог радног 

односа, с тим да је истовремено прописана супсидијарна примјена Закона о раду на 

права и дужности службеника која нису уређена овим законом. Законодавац је, дакле, 

сходно својој цјелисходној процјени, у оквиру Уставом утврђених принципа и у складу 

са политиком у уређивању предметних односа, регулисао услове за престанак радног 

односа градских и општинских службеника, а чињеница што није, као у Закону о раду, 

предвидио и могућност једноструког рачунања посебног стажа на захтјев запосленог, не 

представља, по оцјени Суда, повреду начела једнакости и равноправности грађана.  У 

вези са наведеним, Суд сматра да треба указати на то да ово уставно начело не 

подразумијева једнакост у апсолутном смислу, већ гарантује једнак третман субјеката 

који се налазе у истим или истоврсним правним ситуацијама приликом реализације 

одређених права и обавеза. Оспорена одредба се, дакле, подједнако односи на све 

службенике у јединицама локалне самуправе, због чега, по оцјени Суда, овакавим 

нормирањем није дошло до повреде гаранција из члана 10. Устава. Поред тога, Суд је 

оцијенио да је оспорено законско рјешење у сагласности и са одредбом члана 39. став 4. 

Устава, према којем запосленим може престати радни однос противно њиховој вољи на 

начин и под условима који су утврђени законом и колективним уговором, те да 

предметна законска норма не доводи у питање ни гаранције о праву на рад и слободи 

рада из члана 39. став 1. Устава, на које се указује у иницијативи.  

 

       У погледу навода о повреди члана 14. Европске Kонвенције за заштиту људских 

права и основних ослобода, Суд указује на то да се гаранције о забрани дискриминације 

из овог члана могу посматрати само у вези са уживањем других суштинских права и 

слобода утврђених овом конвенцијом и не постоје самостално. С обзиром на чињеницу 

да је давалац иницијативе само паушално навео повреду члана 14. Конвенције, те да 

исти није довео у везу са кршењем било којег другог гарантованог права, Суд је одлучио 

да и у овом дијелу не прихвати дату иницијативу.    
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       Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и прикупљене 

информације пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. 

Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности предметне законске одредбе 

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.   

     

       На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења. 

 

 

  

       Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.  

 

 

 

 Број: У-23/14                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

19. новембар 2014. године                                                                       УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                                      Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 

Када законодавац, сходно својој цјелисходној процјени, у оквиру Уставом 

утврђених принципа и у складу са политиком у уређивању радних односа, регулише 

услове за престанак радног односа градских и општинских службеника на начин 

који није примјењен и у закону, то не представља повреду уставног начела 

једнакости и равноправности грађана. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Одлука 

Број: У-46/13 oд 22. децембра 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 2/15 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске и 

члана 60. став 1. тачка а)  Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени 
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гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 22. децембра 2014. 

године, д о н и о  је 

   

О Д Л У К У 
      

Утврђује се да члан 33. став 1. Закона о експропријацији („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 112/06, 37/07, 66/08 и 110/08) није у сагласности са Уставом 

Републике Српске.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

               

Васиљ Тимков из Насеобине Лишња, Прњавор, дао је Уставном суду Републике 

Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање 

уставности члана 33. став 1. Закона о експропријацији („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 112/06, 37/07, 66/08 и 110/08). Давалац иницијативе наводи да оспорено 

законско рјешење омогућава да Република Српска, као корисник експропријације, уђе у 

посјед експроприсане некретнине прије него што плати правичну накнаду, односно 

прије него што ранијем власнику у замјену да одговарајућу некретнину. Из наведеног, 

по његовом мишљењу, произлази да оспорени закон не везује одузимање или 

ограничавање права својине за исплату правичне накнаде, како је то прописано чланом 

56. став 1. Устава, већ се власнику експроприсане непокретности, након што му је 

непокреност одузета, само оставља могућност вођења преговора о висини накнаде пред 

органом управе, односно одређивање накнаде путем суда у ванпарничном поступку. 

Ранији власник, дакле, нема могућност да држи своју непокретност у посједу док му се 

не исплати правична накнада. На овај начин је, како се истиче, сав терет експропријације 

стављен на ранијег власника, који губи својину и посјед на својој непокретности, док с 

друге стране, најчешће мора водити дуготрајни судски поступак и чекати његов исход 

како би добио накнаду за принудно одузету имовину. У иницијативи се износи 

мишљење да је ставом 2. члана 33. истог закона обезбијеђена потпуна заштита права 

својине ранијег власника, јер је предаја у посјед експроприсане непокретности 

кориснику – јединици локалне самоуправе, везана за правоснажност рјешења о 

експропријацији, под условом да је ранијем власнику исплатила накнаду, односно 

предала другу одговарајућу непокретност, а у противном је везана за дан исплате 

накнаде или предају друге одговарајуће непокрености. Са становишта ранијег власника 

експроприсане непокретности је, како се наводи, потпуно свеједно ко је корисник 

експропријације, због чега мора постојати потпуна заштита права својине, па тиме и 

права на посјед непокретности, све до исплате одговарајуће накнаде, без обзира на то да 

ли је корисник експропријације Република или јединица локалне самоуправе. Давалац 

иницијативе истиче да улазак у посјед експроприсаних некретнина прије исплате 

адекватне накнаде власнику нема оправдања, али ни упоришта у Уставу Републике 

Српске, који одредбама чл. 50, 54. и 56. штити право својине. Предлаже да Суд утврди 

да оспорена законска одредба није у сагласности са Уставом Републике Српске.  

 

Разматрајући дату иницијативу, Суд је, рјешењем број У-46/13 од 25. септембра 

2013. године, одлучио да покрене поступак за оцјену уставности оспореног члана 33. 

став 1. Закона о експропријацији („Службени гласник Републике Српске“ бр. 112/06, 

37/07, 66/08 и 110/08), јер сматра да постоје разлози да се у поступку пред Судом 

оцијени да ли је предметна законска одредба у сагласности са Уставом Републике 

Српске.  

 

У одговору на рјешење о покретању поступка који је доставила Народна 

скупштина Републике Српске наводи се да је интенција законодаваца да оспореном 
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одредбом Закона о експропријацији убрза поступак експропријације и омогући 

кориснику да раније ступи у посјед експроприсаних непокретности и започне изградњу 

објеката од општег значаја, те да је чланом 56. Устава предвиђена могућност 

ограничавања или одузимања права својине уз правичну накнаду. Доносилац оспореног 

закона истиче да ни у једној одредби Устава није наведено конкретно вријеме када би 

корисник експропријације, што је у овом случају Република Српска, требало да плати 

правичну накнаду или да ранијем власнику уступи у замјену одговарајућу некретнину. 

Сматра да у конкретном случају нема повреде Устава Републике Српске, те да давалац 

иницијативе непотпуно и погрешно тумачи релевантне уставне одредбе. Такође наводи 

да је законодавац сматрао да би се предментим законским рјешењем избјегло настајање 

знатне материјалне штете због немогућности да корисник експропријације уђе у посјед 

одмах након коначности рјешења о експропријацији, те да овакво прописивање 

представља најцјелисходније рјешење, будући да се настоји убрзати поступак у 

ситуацијама када је утврђен општи интерес за Републику. У вези са тим, указује на то да 

није у надлежности Уставног суда да цијени разлоге цјелисходности којима се 

руководио законодавац приликом усвајања релевантног прописа.    

 

Оспореним чланом 33. став 1. Закона о експропријацији прописано је да корисник 

експропријације Република Српска стиче право на посјед експроприсане непокретности 

даном коначности рјешења о експропријацији.    

 

У поступку оцјењивања оспорене одредбе Закона о експропријацији, Суд је, прије 

свега, имао у виду да према одредбама тачака 6. и 18. Амандмана XXXII на Устав 

Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, Република уређује и обезбјеђује, 

између осталог, својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине, као и 

друге односе од интереса за Републику, у складу са Уставом. Поред тога, Суд је узео у 

обзир и одредбу члана 60. став 1. Устава Републике Српске, којим је утврђено да 

физичка и правна лица остварују својинска права на непокретностима према њиховој 

природи и намјени, у складу са законом, затим члана 54, који гарантује да сви облици 

својине имају једнаку правну заштиту, те члана 56, према којем се законом може 

ограничити или одузети право својине, уз правичну накнаду. У конкретном случају 

релевантне су и уставне гаранције из члана 5. став 1. ал. 1. и 4. којим је утврђено да се 

уставно уређење Републике темељи на гарантовању и заштити људских слобода и права 

у складу са међународним стандардима и владавини права, као и члана 48. став 1, према 

којем се права и слободе зајемчени овим уставом не могу одузети, ни ограничити. 

 

С обзиром на то да се оспорена законска одредба односи на имовинска права 

грађана, јер уређује поступак одузимања или ограничавања права својине на 

непокретностима, у општем интересу, Суд је, приликом разматрања ове одредбе, имао у 

виду и гаранције из члана 1. Протокола број 1. уз Европску конвенцију за заштиту 

људских права и основних слобода, којим је утврђено да свако физичко и правно лице 

има право на неометано уживање своје имовине, да нико не може бити лишен имовине, 

осим у јавном интересу и под условима предвиђеним законом и општим начелима 

међународног права, те да претходне одредбе ни на који начин не утичу на право државе 

да примјењује законе које сматра потребним да би регулисала коришћење имовиине у 

складу са општим инетересима или да би обезбиједила наплату пореза и других дажбина 

и казни.  

 

На основу наведених одредаба Устава Суд је оцијенио да су, сходно цитираним 

уставним овлашћењима, Законом о експропријацији уређени услови, начин и поступак 

експропријације непокретности за изградњу објеката од општег интереса, односно 

извођење радова од општег интереса. Према овом закону, експропријација је одузимање 



298 

 

или ограничавање права власништва на непокретностима уз правичну накнаду, која не 

може бити нижа од тржишне вриједности непокретности (члан 2), предмет 

експропријације су непокретности у власништву физичких и правних лица (члан 4), 

непокретност се може експроприсати након што је на начин одређен овим законом 

утврђен општи интерес за изградњу објекта, односно извођење других радова на тој 

непокретности (члан 5. став 1), експропријација се може вршити за потребе Републике 

Српске и јединице локалне самоуправе, ако законом није другачије одређено (корисник 

експропријације), а корисник ће експроприсане непокрености преносити инвеститорима 

ради извођења радова за изградњу објеката за које је утврђен општи интерес, с тим што 

ће се уговором регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна које настају 

експропријацијом и изградњом објеката (члан 6. ст. 1. и 2.). Рјешење о приједлогу за 

експропријацију доноси орган управе на чијој територији се налази непокретност за коју 

се експропријација предлаже (члан 28).  

 

Имајући у виду изложено, Суд је оцијенио да прописивање као у оспореном 

члану 33. став 1. Закона о експропријацији, према којем Република Српска, као корисник 

експропријације, стиче право на посјед експроприсане непокретности даном коначности 

рјешења о експропријацији, није у сагласности са Уставом. Наиме, право својине је један 

од најважнијих сегмената права грађана којем Устав Републике Српске и међународни 

правни инструменти гарантују високе стандарде заштите. Ово право подразумијева 

право власника да ствар држи, да је користи и да њоме располаже, из чега произлази да 

је посјед ствари један од конститутивних елемената права својине. Према томе, 

одузимањем посједа непокретности власнику директно се задире у саму суштину 

његових својинских права. Поред тога, коначност рјешења о експропријацији не мора 

нужно значити да је ово рјешење правилно и законито, због чега је неопходно 

обезбиједити судску контролу законитости овог акта, тако да тек по правоснажности 

рјешења о експропријацији донесеног у управном спору наступа законска претпоставка 

о законитости овог рјешења. Сходно наведеном Суд је утврдио да оспореним 

нормирањем, којим се већ по коначности рјешења о експропријацији (дакле и прије 

исплате накнаде или давања замјенске непокретности) Републици предаје у посјед 

некретнина која је предмет изузимања, долази до повреде имовинских права власника 

предметне непокретности, те нарушавања правне сигурности грађана, као општег 

правног начела.  Чињеница да се ради о општем интересу и да је корисник 

експропријације Република, по оцјени Суда, не може оправдати рјешење којим се прије 

правоснажности рјешења о експропријацији којим се одлучује о приједлогу за 

експропријацију, те тиме и о коначној судбини предметне непокретности, та иста 

непокретност одузима из посједа власника. Општи интерес шире друштвене заједнице, 

без дилеме, у области експропријације има приоритет над појединачним интересима 

грађана, али кад се има у виду правна природа и суштина права својине, Суд сматра да, у 

конкретном случају, оспореним прописивањем није успостављена праведна равнотежа 

између општег интереса друштва и заштите права својине власника непокретности која 

је предмет експропријације. Због тога је, по оцјени Суда, оспореном законском одредбом 

дошло до повреде права на мирно уживање имовине из члана 1. Протокола број 1. уз 

Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, те су у вези с тим 

нарушени и принципи из члана 5. став 1. ал. 1. и 4. Устава Републике Српске, којим је 

утврђено да се уставно уређење Републике темељи на гарантовању и заштити људских 

слобода и права у складу са међународним стандардима и владавини права, као и члана 

48. став 1. Устава, према којем се права и слободе зајемчени овим уставом не могу 

одузети, ни ограничити.  

 

У вези са наведеним Суд примјећује да је одредбом става 2. члана 33. овог закона, 

за разлику од оспореног става 1. овог члана,  прописано да јединица локалне самоуправе 
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као корисник експропријације стиче право на посјед експроприсане непокретности 

даном правоснажности рјешења о експропријацији, уколико је до тада ранијем власнику 

исплатила накнаду за експроприсану непокретност, односно предала у посјед другу 

одговарајућу непокретност, а у противном, даном исплате накнаде, односно предајом у 

посјед друге одговарајуће непокретности, уколико се ранији власник и корисник 

експропријације другачије не споразумију. Како из наведене законске одредбе 

произлази, власник непокретности која је предмет експропријације у корист јединице 

локалне самоуправе налази се у далеко повољнијем положају, јер је непокретност 

обавезан предати у посјед кориснику тек по исплати накнаде или предаје у посјед друге 

одговарајуће непокретности, тако да оваквим нормирањем није доведена у питање 

заштита имовинских права ових лица. 

       

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке.  

 

 Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.  

 

 

Број: У-46/13                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

22. децембар 2014. године                                                                         УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                                          Џерард Селман                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оспорена одредба закона према којој корисник експропријације стиче право на 

посјед експроприсане непокретности даном коначности рјешења о експропријацији, 

а прије исплате накнаде или давања замјенске непокретности, вријеђа имовинска 

права власника која штити Устав и Европска конвенција за заштиту људских 

права и основних слобода. 

 

 

 

 

 

 

Одлука 

Број: У-57/13 oд 22. децембра 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 2/15 

 
Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске и 

члана 60. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник 
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Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 22. децембра 2014. године, 

донио је 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да члан 5. став 1. тачка б) и в), члан 11. и члан 21. став 1. и 3. 

Закона о посебним начинима измирења пореског дуга („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 66/13 и 52/14) нису у сагласности са Уставом Републике Српске. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Српска демократска странка, Предсједништво Источно Сарајево, дало је 

Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање 

поступка за оцјењивање уставности чланова 11. и 21. став 1. и 2. Закона о посебним 

начинима измирења пореског дуга („Службени гласник Републике Српске“ број 66/13). 

У иницијативи се наводи да оспорене законске одредбе, којим је прописано да право на 

измирење пореског дуга на начин из члана 5. тачке б) и в) имају сви порески дужници 

који су основани као привредна друштва и који испуњавају услове прописане овим 

законом и законом којим се уређује оснивање и рад привредних друштава, чији је 

порески дуг доспио за плаћање најкасније до 31. децембра 2012. године, односно сви 

порески дужници уколико до 30. јуна 2014. године измире у цијелости главни порески 

дуг доспио за плаћање најкасније до 30. јуна 2013. године, уз отпис цјелокупног износа 

обрачунате камате на тај дуг, нису сагласне са чланом 5. став 1. алинеја 4, чланом 16. 

став 1. и чланом 66. став 2. Устава Републике Српске. Давалац иницијативе сматра да су 

порески обвезници који су прије ступања на снагу поменутог закона измирили, 

добровољно или принудним путем, своје пореске обавезе доспјеле за плаћање најкасније 

до 31. децембра 2012. године, оспореним нормирањем доведени у неравноправан 

положај у односу на пореске обвезнике чије су пореске обавезе настале, односно 

доспјеле у истом периоду и којима је омогућено повољније измирења дуга. На тај начин 

су порески обвезници, који су до ступања на снагу овог закона, са закашњењем 

измирили своје пореске обавезе поред главног дуга платили и камату, за разлику од 

пореских обвезника који то нису учинили и којима је омогућен повољнији начин 

измирења, као и отпис камате. Стога су, сматра давалац иницијативе, овим законом, који 

има циљ олакшање финансијског положаја привредних субјеката погођених ефектима 

економске кризе, одржање текуће ликвидности и подстицање запошљавања у привреди, 

привилеговани порески обвезници који не измирују своје пореске обавезе. На основу 

изложеног предлаже се да Суд поводом иницијативе покрене поступак и утврди да 

оспорене одредбе предметног закона нису у сагласности са Уставом Републике Српске.  

 

Разматрајући дату иницијативу Уставни суд је на сједници одржаној 25. 

септембра 2013. године рјешењем покренуо поступак за оцјењивање уставности чланова 

11. и 21. став 1. и 2. Закона о посебним начинима измирења пореског дуга („Службени 

гласник Републике Српске“ број 66/13).  

 

 У одговору Народне скупштине Републике Српске на рјешење о покретању 

поступка наводи се да је предметни захтјев неоснован, те да је присутно непотпуно 

тумачење уставних одредби. Уз то, истиче се да су одредбе чланова 11. и 21. став 1. и 2. 

Закона о посебним начинима измирења пореског дуга, којим су прописани услови за 

стицање права на измирење пореског дуга на начин прописан чланом 5. тачка б) и в)  

овог закона, резултат процјене законодавца да ти услови представљају довољну 

гаранцију за одржавање текуће ликвидности и постицања запошљавања, што је у 

функцији позитивног пореског система. Наглашава се да је уставни основ оспореног 
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законског рјешења садржан у тачкама 7, 8. и 18. Амандмана XXXII на Устав, којим је 

замијењан члан 68. Устава, према којим Република уређује и обезбјеђује порески систем, 

основне циљеве и правце привредног развоја, политику и мјере за усмјеравање развоја и 

друге односе од интереса за Републику, у складу са Уставом. Такође се, наводи да није у 

надлежности Уставног суда Републике Српске да цијени оправданост и цјелисходност 

законских рјешења. Због наведеног предлаже се да Суд предметни захтјев не прихвати.   

 

Оспореним чланом 11. Закона о посебним начинима измирења пореског дуга 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 66/13) прописано је да право на измирење 

пореског дуга на начин из члана 5. тачка б) овог закона претварањем – пореског дуга у 

власнички удио имају сви порески дужници који су основани као привредна друштва и 

који испуњавају услове прописане овим законом и законом којим се уређује оснивање и 

рад привредних друштава (став 1), те да је порески дуг који се може измирити на начин 

из става 1. овог члана порески дуг доспио за плаћање најкасније до 31. децембра 2012. 

године (став 2).     

 

 Оспореним одредбама члана 21. Закона о посебним начинима измирења пореског 

дуга („Службени гласник Републике Српске“ број 66/13) прописано је да измирење 

пореског дуга на начин прописан чланом 5. тачка в) овог закона – измирењем главног 

пореског дуга уз отпис камате могу остварити сви порески дужници уколико до 30. јуна 

2014. године измире у цијелости главни порески дуг доспио за плаћање најкасније до 30. 

јуна 2013. године (став 1), и да се пореском дужнику у случају измирења пореског дуга 

предвиђеног у ставу 1. овог члана отписује цјелокупан износ обрачунате камате на тај 

дуг (став 2).   

 

Законом о измјенама и допунама Закона о посебним начинима измирења пореског 

дуга („Службени гласник Републике Српске“ број 52/14) у Закону о посебним начинима 

измирења пореског дуга: у члану 11. у ставу 1. послије броја „5“ додате су ријечи „став 

1.“ (члан 7); у члану 21. у ставу  1. послије броја „5“ додате су ријечи„став 1.“, а ријечи 

„30. јуна 2014“ замијењене ријечима „31. децембра 2014“, те послије става 1. додат нови 

став 2. који гласи: „(2) Под главним  дугом у смислу става 1. овог члана сматра се и дуг 

чије је плаћање одгођено актима Министарства, односно Пореске управе“, тако да 

досадашњи ставови 2. и 3. постају ставови 3. и 4. (члан 8), те да овај закон ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“ (члан 9).    

 

Поред наведеног, имајући у виду да је чланом 5. став 1. тачка б) и в) Закона о 

посебним начинима измирења пореског дуга („Службени гласник Републике Српске“ 

број 66/13 и 52/14) прописано да се порески дуг на основу овог закона може измирити 

претварањем пореског дуга у власнички удио у привредном друштву и измирењем 

цјелокупног износа главног дуга плаћањем у новцу, уз отпис камате, Суд је, на основу 

члана 42. став 1. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), проширио поступак оцјене уставности и на ове 

одредбе. 

 

У поступку оцјењивања уставности оспорених законских одредби, Суд је имао у 

виду да је одредбама Устава Републике Српске утврђено: да су грађани равноправни у 

слободама, правима и дужностима, једнаки пред законом и уживају исту правну заштиту 

без обзира на расу, пол, језик, националну припадност, вјероисповијест, социјално 

поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и друго увјерење, друштвени 

положај или друго лично својство (члан 10); да је обавеза плаћања пореза и других 

даџбина општа и утврђује се према економској снази обвезника (члан 63); да Република 

уређује и обезбјеђује, поред осталог, порески систем (тачка 7. Амандмана XXXII на 
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Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава); да права и дужности 

Републике врше Уставом одређени републички органи, те да су људска права и слободе, 

једнакост пред законом, самосталност и једнак положај предузећа и других 

организација, уставни положај и права јединица локалне самоуправе основа и мјера 

овлашћења и одговорности републичких органа (члан 66). 

 

Такође, Суд је имао у виду да је одредбама Устава Републике Српске у односу на 

које давалац иницијативе оспорава наведене одредбе предметног закона утврђено да се 

уставно уређење Републике темељи на владавини права (члан 5. став 1. алинеја 4) и да 

свако има право на једнаку заштиту својих права у поступку пред судом и другим 

државним органом и организацијом (члан 16. став 1).     

 

Полазећи од цитираних одредби Устава, Суд је оцијенио да је уставно право 

законодавца да у оквиру провођења одговарајуће пореске политике уређује порески 

систем и све битне елементе опорезивања, међу којим и питање наплате пореских 

обавеза односно измирења пореског дуга, како је то и уређено Законом о посебним 

начинима измирења пореског дуга с циљем олакшања финансијског положаја 

привредних субјеката погођених ефектима економске кризе, одржања текуће 

ликвидности и подстицања запошљавања у привреди. 

 

Међутим, начин на који је оспореним одредбама члана 5. став 1. тачка б) и в),  као 

и чланова 11. и 21. став 1. и 3. (раније став 2) Закона о посебним начинима измирења 

пореског дуга („Службени гласник Републике Српске“ бр. 66/13 и 52/14) уређено 

измирење пореског дуга, по оцјени Суда, није у сагласности са уставним принципом 

равноправности грађана и једнакости пред законом из члана 10. Устава, па тиме и 

начелом владавине права које је гарантовано чланом 5. став 1. алинеја 4. Устава.  

 

Наиме, прописивањем да се порески дуг на основу овог закона може измирити 

претварањем пореског дуга у власнички удио у привредном друштву, односно да ово 

право могу остварити сви порески дужници  који су основани као привредна друштва 

чији дуг је доспио за плаћање најкасније до 31. децембра 2012. године, као и измирењем 

цјелокупног износа главног дуга плаћањем у новцу, уз отпис камате, које право могу 

остварити сви порески дужници уколико до 31. децембра 2014. године измире у 

цијелости главни порески дуг доспио за плаћање најкасније до 30. јуна 2013. године, у 

ком случају им се отписује цјелокупан износ обрачунате камате на тај дуг, законодавац 

је, у односу на пореске обвезнике на које се односе ове одредбе, у неравноправан 

положај довео пореске обвезнике који су већ измирили своје пореске обавезе настале у 

том периоду, тако што су поред главног дуга, платили и камату за закашњење у 

плаћању.  

 

 На тај начин долази до неједнаког третирања пореских обвезника у погледу истог 

дуга и давања повластица за оне који не измирују своје обавезе и до повреде начела 

равноправности и једнакости пред законом, будући да се ови принципи у пореској 

материји морају третирати како у смислу једнаких услова опорезивања, тако и у смислу 

једнаких услова за остваривање пореских ослобађања, односно, у конкретном случају, 

једнаких услова измирења пореског дуга.    

 

Како су оспореним прописивањем нарушени уставни принципи једнакости пред 

законом и владавине права, тиме је истовремено дошло до повреде и члана 108. став 1. 

Устава, према којем закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у 

сагласности са Уставом.  
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На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке. 

 

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић, академик проф. др Снежана Савић.   

 

 

 

Број: У-57/13                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

22. децембар 2014. године                                  УСТАВНОГ СУДА 

 

                                         Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прописивањем да се порески дуг на основу закона може измирити 

претварањем пореског дуга у власнички удио у привредном друштву, као и 

измирењем цјелокупног износа главног дуга плаћањем у новцу уз отпис камате, 

законодавац је, у односу на пореске обвезнике на које се односе ове одредбе, кршењем 

уставних гаранција у неравноправан положај довео пореске обвезнике који су већ 

измирили своје пореске обавезе, јер су поред главног дуга платили и камату за 

закашњење у плаћању. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Одлука 

Број: У-60/13 oд 22. децембра 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 2/15 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 60. став 1. тачка  а)  и  члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници 

одржаној 22. децембра 2014. године, д о н и о  ј е  
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О Д Л У К У 

 

Утврђује се да члан 36. Закона о гробљима и погребној дјелатности 

(“Службени гласник Републике Српске” бр. 31/13 и 6/14) није у сагласности са 

Уставом Републике Српске. 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 34. став 4. 

Закона о гробљима и погребној дјелатности (“Службени гласник Републике Српске” 

бр. 31/13 и 6/14). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Ivan Mrass из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за 

покретање поступка за оцјењивање уставности члана 34. став 4. и члана 36. Закона о 

гробљима и погребној дјелатности (“Службени гласник Републике Српске” број 31/13). 

Давалац иницијативе сматра да су оспорене одредбе супротне чл. 54, 56. и 110. Устава 

Републике Српске, односно да се овим одредбама ограничавају права власника гробних 

мјеста без икаквих обавеза, поништава застара потраживања и предвиђа ретроактивна 

наплата накнаде за гробно мјесто које власник није одржавао или за који није плаћао 

трошкове одржавања гробља најмање десет година. Такође, у иницијативи се поставља 

питање једнакоправне заштите свих облика својине и даје приједлог за другачију 

формулацију оспореног члана 36. овог закона. С обзиром на то да на основу оспорених 

одредаба Закона, по мишљењу даваоца иницијативе, може настати ненадокнадива штета, 

предложено је доношење одлуке Суда по хитном поступку.         

 

Разматрајући дату иницијативу Суд је рјешењем од 27. новембра 2013. године, 

покренуо поступак за оцјењивање уставности члана 34. тачка 4. и члана 36. Закона о 

гробљима и погребној дјелатности (“Службени гласник Републике Српске” број 31/13).  

 

У одговору на рјешење о покретању поступка који је, 31. децембра 2013. године, 

Суду доставила Народна скупштина Републике Српске наводи се да сматрају да 

иницијатива није основана, те да садржи погрешно тумачење Устава. Образлажући 

наведени став, истичу да, имајући у виду да давалац иницијативе примарно сматра 

неуставним одредбу члана 34. став 4. Закона, по њиховом мишљењу ова одредба не 

ограничава нити одузима право својине прописано чланом 56. Устава Републике Српске. 

С тим у вези наводе да се овом одредбом дефинише ситуација када постоји спор о 

власништву гробног мјеста, односно када је прави власник непознат до окончања спора 

и, због чега је неопходно до тада ограничити права сахрањивања. Поред тога, наводе да 

се оваквим законским рјешењем спречавају злоупотребе и манипулисање гробним 

мјестима, с обзиром на то да се често дешава да се исто гробно мјесто продаје више 

пута. У погледу оспораване одредбе члана 36. Закона наводе да је овом одредбом 

прецизно одређено да власник гробног мјеста неће платити она потраживања која су 

застарјела, те да се на овај начин не уводи ретроактивно плаћање застарјелих 

потраживања, како тврди давалац иницијативе, односно да нема повреде члана 110. 

Устава. Исто тако, сматрају да остали приједлози за другачији начин уређивања 

оспорених одредби и другачије коришћење уставног овлашћења, односно незадовољство 

одређеним законским рјешењима исказано овом иницијативом, може бити само предмет 

законодавне процедуре, а не и предмет оцјене Уставног суда. С обзиром на то да 

законодавац усвајањем овог закона, по њиховом мишљењу, није изашао из уставног 

оквира, предлажу да се иницијатива не прихвати. 
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Оспореним чланом 34. став 4. Закона прописано је да у случају спора у вези са 

гробним мјестом управа гробља не може дозволити сахрањивање у то гробно мјесто до 

правоснажног окончања спора. Oспореним чланом 36. Закона прописано је: да гробно 

мјесто, односно гроб који власник није одржавао или за који није плаћао трошкове 

одржавања гробља најмање десет година сматра се напуштеним и управа гробља га 

може поново прометовати (став 1); да је управа гробља дужна да спроведе поступак 

јавног оглашавања утврђивања напуштености гробног мјеста, односно гроба из става 1. 

овог члана, уколико тај поступак није у могућности окончати са лицем које се у 

евиденцијама гробља води као власник гробног мјеста односно гроба или са његовим 

насљедницима (став 2); да ранији власник гробног мјеста, односно гроба који се у складу 

са ставом 1. овог члана сматра напуштеним, може располагати изграђеном опремом 

(надгробна плоча, надгробни споменик и знаци, ограда гроба и слично) након што плати 

цјелокупан износ трошкова одржавања гробља које дугује, обрачунатих у складу са 

прописима којима су уређени облигациони односи за комунална потраживања или ће се 

у противном сматрати да је ријеч о напуштеној имовини којом управа гробља може 

слободно располагати (став 3) и да је управа гробља дужна да прије уступања гробног 

мјеста из става 1. овог члана другом лицу премјести посмртне остатке из напуштеног 

гроба у заједничку гробницу израђену за ту намјену, под условима из члана 16. овог 

закона (став 4).          

 

Уставом Републике Српске утврђено је: у члану 16. став 1, да свако има право на 

једнаку заштиту својих права у поступку пред судом и другим државним органом и 

организацијом; у члану 56. став 1, да се законом може ограничити или одузети право 

својине, уз правичну накнаду, а одредбом члана 59. став 2, да се законом уређује 

заштита, коришћење, унапређивање и управљање добрима од општег интереса, као и 

плаћање накнаде за коришћење добара од општег интереса и градског грађевинског 

земљишта. Одредбом члана 60. став 1. Устава утврђено је да физичка и правна лица 

остварују својинска права на непокретностима према њиховој природи и намјени у 

складу са законом. Према члану 61. став 1. Устава, Република гарантује минимум 

социјалне сигурности грађана и обезбјеђује функционисање јавних служби у складу са 

законом, а у складу са тачком 6. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске којим је 

замјењен члан 68. Устава, Република, поред осталог, уређује и обезбјеђује својинске и 

облигационе односе, као и заштиту свих облика својине. 

 

Законом о гробљима и погребној дјелатности (“Службени гласник Републике 

Српске” бр. 31/13 и 6/14), у релевантном дијелу, прописано је: да се овим законом 

уређују врсте, изградња, коришћење и управљање гробљима, обављање погребне 

дјелатности и друга питања од значаја за гробља и обављање погребне дјелатности (члан 

1); да је гробље као комунални објекат којим управља јавно предузеће или који је 

јединица локалне самоуправе дала на управљање и одржавање привредном друштву, 

вјерској заједници или удружењу грађана ради обављања погребне дјелатности 

власништво јединице локалне самоуправе на чијем подручју се налази, осим гробаља 

вјерских заједница која су у њиховом власништву (члан 8); да се о одржавању гробних 

мјеста брину власници у складу са правилима која је прописала управа гробља и да је 

власник гробног мјеста дужан да управи гробља плаћа годишњу накнаду за одржавање и 

уређење заједничких дијелова гробља израчунату у складу са критеријумима одређеним 

одлуком јединице локалне самоуправе и актима управе гробља (члан 20. ст.1. и 2) и да 

лице које је према ранијим прописима стекло право коришћења гробног мјеста стиче 

право својине на том гробном мјесту у складу са посебним законом (члан 46). 

 

Одредбом члана 2. став 1. тачка з) Закона о комуналним дјелатностима 

(“Службени гласник Републике Српске” број 124/11) прописано је да се као комунална 
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дјелатност од посебног јавног интереса, у смислу овог закона, сматра погребна 

дјелатност.  

 

Законом о стварним правима (“Службени гласник Републике Српске” бр. 124/08, 

3/09, 58/09 и 95/11), чланом 2, прописано је да се право својине и друга стварна права 

могу против власникове воље одузети или ограничити само у јавном интересу и под 

условима предвиђеним законом, у складу са принципима међународног права (став 1) и 

да се законом, у јавном интересу, а нарочито ради заштите природних богатстава, 

животне средине, здравља људи, културно-историјске баштине и другог, може 

ограничити или посебно уредити начин коришћења и располагања одређеним стварима 

(став 2). Чланом 8. став 2. овог закона прописано је да су носиоци права својине и 

других стварних права на добрима од општег интереса дужни да остварују своја права у 

складу са начином употребе и коришћења, прописаним посебним законом, док је чланом 

18. прописано да је власник дужан да у вршењу свог права својине поступа пажљиво 

према општим и туђим интересима. 

         

Имaјући у виду уставноправни оквир који је од значаја за разматрање овог 

предмета, Суд је оцијенио да је законодавац овлашћен да законом уреди питање 

заштите, коришћења, унапређивања и управљања добрима од општег интереса, као и 

плаћање накнаде за коришћење добара од општег интереса и градског грађевинског 

земљишта, те оставаривања својинских права на непокретностима према њиховој 

природи и намјени. Сагласно наведеном уставном овлашћењу, Законом о гробљима и 

погребној дјелатности (“Службени гласник Републике Српске” бр. 31/13 и 6/14) уређене 

су врсте, изградња, коришћење и управљање гробљима, обављање погребне дјелатности 

и друга питања од значаја за гробља и за обављање погребне дјелатности.   

  

У погледу оцјењивања уставности оспореног члана 36. Закона о гробљима и 

погребној дјелатности Суд је, прије свега, имао у виду наведене уставне одредбе којима 

се сваком јемчи право на једнаку заштиту својих права у поступку пред судом, право 

својине и насљеђивања и по којима се својина на непокретностима може ограничити или 

одузети само уз правичну накнаду, као и члан 1. Протокола бр. 1 уз Европску 

конвенцију о заштити људских права и основних слобода којом се гарантује право на 

неометано уживање имовине. Поред наведеног, Суд је имао у виду и садржај права 

својине, одређен чланом 17. Закона о стварним правима, којим својина као стварно 

право даје власнику овлашћење да слободно и по својој вољи ствар држи, користи и да 

њоме располаже, а свакога од тог права искључи у границама одређеним законом, те да 

је свако дужан да се уздржава од повреде права својине другог лица. За оцјењивање 

уставности оспорене законске одредбе, по оцјени Суда, релевантно је и најопштије 

ограничење права својине које је прописано чланом 2. Закона о експропријацији 

(“Службени гласник Републике Српске” бр. 112/06, 37/07 и 110/08), према коме је 

експропријација одузимање или ограничавање права власништва на непокретностима уз 

правичну накнаду која не може бити нижа од тржишне вриједности непокретности. На 

основу наведеног Суд је оцијенио да је прописивањем да управа гробља може поново 

прометовати гробно мјесто, односно гроб који власник није одржавао или за који није 

плаћао трошкове одржавања гробља најмање десет година, те располагати изграђеном 

опремом ранијег власника гробног мјеста, односно гроба када он не плати цјелокупан 

износ трошкова одржавања гробља које дугује, представља одузимање права својине на 

то гробно мјесто, односно гроб и изграђену опрему без правног основа. Наиме, титулар 

права својине који се нађе у таквој ситуацији, по оцјени Суда, практично више нема 

овлашћење да слободно и по својој вољи ствар држи, користи и да њоме располаже. 

Дакле, иако није дошло до формалног лишавања својине, власник гробног мјеста, 

односно гроба је, на основу прописивања као оспореној одредби члана 36. Закона о 
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гробљима и погребној дјелатности, онемогућен да то гробно мјесто, односно гроб и 

изграђену опрему користи, прода, поклони, остави у насљеђе, заложи и сл. Ефекти овако 

прописаног одузимања права власништва исти су као да је извршена експропријација у 

складу са законом, с тим да се у случају законске експропријације власнику исплаћује 

правична накнада. Такође, предвиђена обавеза провођења поступка јавног оглашавања 

утврђивања напуштености гробног мјеста, односно гроба, те услова под којима је управа 

гробља дужна премјестити посмртне остатке из напуштеног гроба у заједничку 

гробницу, по оцјени Суда, није довољна гаранција да власник гробног мјеста, односно 

гроба не постане жртва појединачног и претјераног терета који би био подношљив 

једино под условом постојања могућности ефективног оспоравања наведених мјера 

против њега, поготово у условима постојања непропорционалности због одузимања 

имовине без компензације. На основу наведеног Суд је оцијенио да је прописивањем као 

у оспореним одредбама члана 36. овог закона доведена у питање правна заштита 

власника гробног мјеста, односно гроба и изграђене опреме, због чега ова одредба није у 

сагласности са чланом члана 16. став 1. и чланом 56. став 1. Устава Републике Српске. 

Исто тако, по оцјени Суда, оспорене законске одредбе су супротне и садржају права 

својине гарантованих чланом члан 1. Протокола бр. 1 уз Европску конвенцију о заштити 

људских права и основних слобода. Наиме, и поред чињенице да је наведено одузимање 

прописано законом, Суд је оцијенио битним то што је пропуштено да се мијешањем у 

право на имовину постигне равнотежа између заштите општег интереса и основних 

права појединаца и да се пропишу такве мјере мијешања у мирно уживање имовине које 

су неопходне и усмјерене у остваривање оправданог циља.  

 

Суд је оцијенио да прописивањем као у оспореној одредби члана 34. став 4. овог 

закона, законодавац није изашао из оквира наведених уставних овлашћења, односно, 

поред прописивања као у ст. 1. 2. и 3. овог члана, да право сахране у гробно мјесто има 

његов власник, чланови породице власника и друга лица за која власник достави управи 

гробља писмено одобрење или уговор, те да власник може допустити привремено 

сахрањивање других лица и да након смрти власника, права и обавезе над гробним 

мјестом стичу његови насљедници по окончању оставинске расправе, законодавац је 

уредио и начин поступања у ситуацији када постоји спор о власништву гробног мјеста, 

односно када се до окончања спора не зна власник гробног мјеста. Наиме, Суд је 

оцијенио да се прописивањем да у случају спора у вези са гробним мјестом, управа 

гробља не може дозволити сахрањивање у то гробно мјесто до правоснажног окончања 

спора, не ограничава нити одузима право власништва, прописано чланом 56. Устава 

Републике Српске, јер је примјена правила утврђеног овом уставном одредбом 

објективно непримјењљива на ситуацију у којој се, до правоснажног окончања спора, у 

ствари не зна ко је носилац права својине на спорно гробно мјесто. Поред наведеног, 

Суд је оцијенио да се прописивањем забране сахрањивања у то гробно мјесто у 

наведеном периоду, конкретно право својине штити, а не, како тврди давалац 

иницијативе, ограничава или одузима. 

  

 

 

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке. 

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић. 

 

 

Број: У-60/13                                                ПРЕДСЈЕДНИК                           
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22. децембар 2014. године                                                   УСТАВНОГ СУДА  

 

                                                                                                               Џерард Селман 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Овлашћења која су управи гробља дата оспореном одредбом у односу на гробно 

мјесто и уз њега изграђену опрему, представљају неуставно одузимање права својине 

на тим стварима јер оштећеној страни нису осигуране процесне могућности да 

приступи суду и заштити ова права. 

Прописивањем да управа гробља не може дозволити сахрањивање у гробно 

мјесто у вези са којим тече спор, не ограничава нити одузима уставом гарантовано 

право власништва, јер се до правоснажног окончања спора у ствари и не зна ко је 

носилац права својине на спорном гробном мјесту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

        
                                

Одлука 

Број: У-66/13 oд 22. децембра 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 2/15 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 60. став 1. тач. а) и б) и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду 

Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на 

сједници одржаној 22. децембра 2014. године, д о н и о  ј е   



309 

 

 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да члан 8. став 2. алинеја Ђ) Шеста платна група – послови на 

којима се захтијева стручност која се стиче високим образовањем (VII степен, 

односно са 180 или 240 ЕЦТС бодова) тачка 4. Руководилац шалтер сале...7,50 и 

тачка 8. Шеф рачуноводства...8,40 Појединачног колективног уговора за запослене у 

Административној служби Општине Шипово (“Службени гласник Општине 

Шипово” број 10/13) није у сагласности са Уставом и Законом о локалној 

самоуправи.  

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 25. 

Појединачног колективног уговора за запослене у Административној служби 

Општине Шипово и члана 30. овог колективног уговора у дијелу који гласи: 

“ступањем на снагу овог уговора престаје да важи Правилник о платама 

општинских службеника и других запослених радника у Административној служби 

Општине Шипово (“Службени гласник Општине Шипово” број 7/13)”.     

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Биљана Шегрт из Шипова дала је Уставном суду Републике Српске иницијативу 

за покретање поступка за оцјењивање законитости Појединачног колективног уговора за 

запослене у Административној служби Општине Шипово број: 01/2-022-323/13 од 1. 

септембра 2013. године, који су закључили Синдикална организација Административне 

службе Општине Шипово и начелник Општине Шипово. Поред уопштеног оспоравања 

законитости Појединачног колективног уговора у цјелини, давалац иницијативе посебно 

оспорава законитост члана 8. став 2. овог уговора, јер сматра да се одредбама овог члана, 

у шестој платној групи, прописују послови руководиоца шалтер сале и послови шефа 

рачуноводства као руководећа радна мјеста, односно нижи организациони дијелови 

управљања, који нису предвиђени Правилником о раду Општине Шипово и због чега 

овај члан сматра несагласним и са чланом 110. Закона о локалној самоуправи. Поред 

тога, у иницијативи је наведено да се чланом 25. Појединачног колективног уговора 

супротно члану 10. и члану 158. Закона о раду прописује да се примања предсједника 

синдиката уговарају на терет послодавца, те да са истим одредбама Закона о раду није у 

сагласности и дио одредбе члана 30. Појединачног колективног уговора, којом је 

прописано да ступањем на снагу овог уговора престаје да важи Правилник о платама 

општинских службеника и других запослених радника у Административној служби 

Општине Шипово, јер овај правилник као посебан акт не представља садржај ни 

саставни дио Појединачног колективног уговора.  

 

Разматрајући дату иницијативу Суд је рјешењем од 27. новембра 2013. године 

покренуо поступак за оцјењивање уставности члана 8. став 2, члана 25. и члана 30, у 

дијелу који гласи: “ступањем на снагу овог уговора престаје да важи Правилник о 

платама општинских службеника и других запослених радника у Административној 

служби Општине Шипово (“Службени гласник Општине Шипово” број 7/13)”, 

Појединачног колективног уговора за запослене у Административној служби Општине 

Шипово број: 01/2-022-323/13 од 1. септембра 2013. године који су закључили 

Синдикална организација Административне службе Општине Шипово и начелник 

Општине Шипово. 

 

Одговор на рјешење о покретању поступка Суду је доставио начелник Општине 

Шипово, у коме је наведено да је иницијатива у цијелости неоснована и да оспореним 
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колективним уговором није утврђен мањи обим права од права утврђених Законом о 

раду, Општим и Посебним колективним уговором. У вези с тим истиче да је управо 

оспореним чланом 8. Појединачног колективног уговора имплементиран члан 6. 

Посебног колективног уговора и да је произвољна тврдња даваоца иницијативе да се 

овим уговором утврђују радна мјеста или организациони дјелови, те да су коефицијенти 

за обрачун плата утврђени само за она радна мјеста која су одређена Правилником о 

систематизацији. Поред тога, у одговору је наведено да оспореним колективним 

уговором нису предвиђене ниже организационе јединице од одјељења, те да називи 

радних мјеста шефа рачуноводства и руководиоца шалтер сале немају никакве везе са 

шефом одсјека, односно да радна мјеста ових назива не подразумијевају никакву 

случност ни по основу назива, послова или одговорности радног мјеста шефа одсјека. 

Такође, сматра да је ствар цјелисходне процјене начелника општине која ће радна мјеста 

бити систематизована, те њихови називи, као и то да је то у контексту чињенице да су 

оспореним колективним уговором утврђени коефицијенти за обрачун плате само за она 

радна мјеста која су као таква утврђена Правилником о организацији и систематизацији 

радних мјеста. Доносилац оспореног акта сматра да не постоји правни основ за 

оспоравање ни члана 25. Уговора којим су, како је наведено, регулисани услови за рад 

синдиката у складу са одредбама чл. 23. до 27. Посебног колективног уговора, као и то 

да је поступајући по налогу Министарства управе и локалне самоуправе одлучено да 

ступањем на снагу Уговора престаје да важи Правилник о платама. С обзиром на то да 

сматра да није било разлога за подношење иницијативе, односно да су потписници 

Уговора поступали у складу са законом и по налогу наведеног министарства, као и то да 

је Уговор објављен у службеном гласилу и донесен на начин, по поступку и, од органа 

утврђених законом, и да су сви запослени равноправни и у погледу права и у погледу 

обавеза, начелник општине предлаже да се иницијатива не прихвати. 

  

Одговор на рјешење о покретању поступка Суду је доставила и Синдикална 

организација Административне службе Општине Шипово, у коме наводе да иницијативу 

сматрају неоснованом, односно да се оспореним појединачним уговором, који је 

закључен на основу Закона о раду и Посебног колективног уговора за запослене у 

области локалне самоуправе Републике Српске, регулишу права и обавезе и 

одговорности запослених која нису уређена на цјеловит начин прописима више правне 

снаге. Такође наводе да је легитимно право учесника у потписивању уговора да пропишу 

да се коефицијенти за обрачун плата не могу утврдити испод висине утврђене посебним 

колективним уговором и да оспореним чланом нису прописана руководећа радна мјеста 

нижих организационих јединица од одјељења, као ни организациони облици унутар 

одјељења. Сматрају, наиме, да се из достављеног извода важеће Ситематизације радних 

мјеста за одјељење за привреду и финансије види да не постоје нижи организациони 

облици, односно да радна мјеста руководиоца шалтер сале и шефа рачуноводства, 

дефинисана са одређеним радним искуством и положеним стручним испитом, спадају у 

категорију службеника, али без права руковођења посебним организационим 

јединицама. Исто тако, ни оспорени члан 25. Уговора, како је наведено, није супротан 

одредбама чл. 23-27 посебног колективног уговора, а у погледу оспоравања члан 30. 

Уговора истичу да је небитно да ли је Правилник о платама стављен ван снаге овим 

уговором или посебним актом градоначелника, с обзиром на то да је градоначелник 

учесник у потписивању Уговора. 

 

Синдикална организација Административне службе Општине Шипово и 

начелник Општине Шипово, на основу члана 146. и члана 157. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 101/04, 42/05 и 118/05), члана 

160. став 1. Закона о раду – пречишћени текст (“Службени гласник Републике Српске” 

број 55/07) и члана 6. и 31. став 2. Посебног колективног уговора за запослене у области 
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локалне самоуправе Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 

114/07) закључили су Појединачни колективни уговор за запослене у Административној 

служби Општине Шипово (“Службени гласник Општине Шипово” број 10/13). 

Оспореним чланом 8. став 2. овог колективног уговора прописано је да се висина 

коефицијената за обрачун плата запослених у Административној служби Општине 

Шипово не може утврдити испод висине утврђене платним групама у складу са 

Посебним колективним уговором за запослене у области локалне самоуправе РС, а 

висина коефицијената у оквиру платних група разврстава се према радним мјестима 

утврђеним правилником о организацији и систематизацији радних мјеста 

Административне службе Општине Шипово и то: алинеја Ђ) Шеста платна група – 

послови на којима се захтијева стручност која се стиче високим образовањем (VII 

степен, односно са 180 или 240 ЕЦТС бодова) тачка 4. Руководилац шалтер сале...7,50 и 

тачка 8. Шеф рачуноводства...8,40. Оспореним чланом 25. Појединачног колективног 

уговора прописано је да су потписници овог колективног уговора сагласни да се у 

потпуности примјењују одредбе члана 23–27. Посебног колективног уговора за 

запослене у области локалне самоуправе Републике Српске које се односе на услове за 

рад синдиката, а чланом 30. Појединачног колективног уговора, у оспореном дијелу, 

прописано је да ступањем на снагу овог уговора престаје да важи Правилник о платама 

општинских службеника и других запослених радника у Административној служби 

Општине Шипово (“Службени гласник Општине Шипово” број 7/13).  

 

Одредбама члана 39. ст. 1. и 5. Устава Републике Српске утврђено је да свако има 

право на рад и слободу рада и свако по основу рада има право на зараду, у складу са 

законом и колективним уговором, а уставном одредбом члана 108., прокламована је 

обавезна сагласност прописа и других општих аката са законом. 

 

Чланом 10. став 1. и чланом 128. Закона о раду (“Службени гласник Републике 

Српске” бр. 38/00, 40/00, 47/02, 38/03 и 20/07), односно чланом 10. став 1. и чланом 158. 

Закона о раду – пречишћени текст (“Службени гласник Републике Српске” број 55/07) 

прописано је да се колективним уговором, правилником о раду и уговором о раду ближе 

одређују права по основу рада, обим права и начин и поступак њиховог остваривања и 

да се колективним уговором ближе одређују обим и начин остваривања права и обавеза 

из радног односа, у складу са законом и другим прописима, поступак колективног 

уговарања, састав и начин рада тијела овлашћених за мирно рјешавање колективних 

спорова између радника и послодаваца, међусобни односи учесника у закључивању 

колективних уговора и друга питања од значаја за уређивање односа између радника и 

послодаваца. Поред наведеног, овим законом је прописано: да у складу са колективним 

уговором, правилником о раду и уговором о раду, радник има право на увећање плате по 

основу отежаних услова рада, радног стажа, прековременог рада, рада ноћу, рада 

празником и другим данима у које се по закону не ради (члан 85); да радник има право 

на накнаду плате за вријеме одсуствовања са рада у случајевима предвиђеним овим 

законом, колективним уговором, правилником о раду и уговором о раду (члан 86); да се 

колективним уговором, правилником о раду и уговором о раду ближе уређују случајеви 

и услови за остваривање права на накнаду плате, висина накнада, начин исплате и друга 

питања у вези са остваривањем права радника на накнаду плате (члан 87. став 1) и да 

накнада плате за вријеме коришћења годишњег одмора, државног празника, привремене 

спријечености за рад због повреде на раду или професионалне болести, као и за вријеме 

прекида рада због пропуста послодавца да предузме одговарајуће мјере заштите на раду, 

износи у висини од 100% просјечне плате коју је радник остварио у одговарајућем 

предходном периоду, или од плате коју би оствари да је био на раду (члан 88. став 1). 

Законом о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 

101/04 и 42/05 и 118/05), чланом 110, прописано је да у административној служби 
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јединице локалне самоуправе послове обављају општински, односно градски 

службеници, технички и помоћни радници, а чланом 111, да се службеницима у смислу 

овог закона сматрају лица која обављају сљедеће послове: 1. секретар скупштине 

јединице локалне самоуправе, 2. начелник одјељења, 3. шеф одсјека, 4. стручни 

савјетник, 5. самостални стручни савјетник, 6. виши стручни сарадник и 7. стручни 

сарадник. Поред наведеног, одредбом члана 118. став 2. тачка 4. овог закона прописано 

је да поред општих услова, потребно је да лице испуњава и друге услове утврђене 

законом, другим прописом или правилником о организацији и систематизацији радних 

мјеста у административној служби јединице локалне самоуправе. 

  

Посебним колективним уговором за запослене у области локалне самоуправе 

Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 114/07), који су 

закључили Синдикат управе Републике Српске и Министарство управе и локалне 

самоуправе, у члану 24. тач. б) и в), прописано је да послодавац обезбјеђује синдикату 

услове за његово дјеловање: накнаду плате у висини од 15% предсједнику или 

повјеренику синдиката код послодавца до 100 радника, односно за сваких наредних 100 

радника још по 2,5% на основну плату и накнаду од 25% на основну плату за 

професионално обављање функције предсједника (повјереника), гдје је број запослених 

преко 500, о чему се закључује посебан уговор. 

 

Имајући у виду садржај наведених уставних и законских одредаба, Суд је 

оцијенио да оспорена одредба члана 8. став 2. алинеја Ђ) Шеста платна група – послови 

на којима се захтијева стручност која се стиче високим образовањем (VII степен, 

односно са 180 или 240 ЕЦТС бодова) тачка 4. Руководилац шалтер сале...7,50 и тачка 8. 

Шеф рачуноводства...8,40 Појединачног колективног уговора за запослене у 

Административној служби Општине Шипово није у сагласности са чланом 111. Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 101/04 и 42/05 и 

118/05). Наиме, оспореном одредбом се, по оцјени Суда, поред законом утврђених 

послова општинских, односно градских службеника у административној служби 

јединице локалне самоуправе, уводе и нови послови руководиоца шалтер сале и шефа 

рачуноводства, чиме су Синдикална организација Административне службе Општине 

Шипово и начелник Општине Шипово прекорачили своја уставна и законска овлашћења 

и преузели улогу законодавца. Поред наведеног, Суд је оцијенио да је оваквим 

прописивањем нарушен и уставни принцип обавезне сагласности општих аката са 

законом из члана 108. став 2. Устава Републике Српске. 

 

Оцјењујући оспорену одредбу члана 25. Појединачног колективног уговора, Суд 

је утврдио да нема препрека да се потписници овог колективног уговора договоре да у 

потпуности примјењују одредбе члана 23–27. Посебног колективног уговора за 

запослене у области локалне самоуправе Републике Српске, које се односе на услове за 

рад синдиката. Због тога Суд иницијативу у овом дијелу није прихватио, а при томе се 

није упуштао у оцјену законитости наведених одредаба Посебног колективног уговора. 

 

У погледу оцјењивања оспореног члана 30. Појединачног колективног уговора 

Суд је имао у виду да се према Закону о раду права обавезе и одговорности запослених 

могу уређивати колективним уговором, правилником о раду и уговором о раду (члан 10), 

па како је у овом случају поступљено сагласно томе, иницијативу у овом дијелу није 

прихватио.  

 

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке. 
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Ову одлуку, Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

  

Број: У-66/13                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

22. децембар 2014. године                                                              УСТАВНОГ СУДА  

 

                                                                                                              Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одредбама колективног уговора којима се поред законом утврђених послова 

општинских, односно градских службеника у административној служби јединице 

локалне самоуправе уводе и нови послови, нарушава се уставни принцип обавезне 

сагласности општих аката са законом. 

Није у несагласности са законом одредба појединачног колективног уговора 

којом се његови потписници договоре да на поједина питања у потпуности 

примјењују одговарајуће одредбе посебног колективног уговора. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рјешење 

Број: У-67/13 oд 22. децембра 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 2/15 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске и 

члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 22. децембра 2014. године, 

д о н и о  ј е  
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјену уставности чланова 173. и 174. Закона 

о премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

број 6/12).    

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Љиљана Васић из Прњавора дала је Уставном суду Републике Српске (у даљем 

тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности чланова 173. 

и 174. Закона о премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 6/12). По мишљењу даваоца иницијативе, оспорене одредбе Закона о 

премјеру и катастру Републике Српске, којим је прописано да се за коришћење података 

и за услуге које пружа Управа плаћа накнада, у складу са посебним законом, чију висину 

утврђује Влада на приједлог Управе, и да је обвезник ове накнаде подносилац захтјева, 

односно лице у чију корист се спроводи промјена, нису у сагласности са одредбама 

чланова 55, 59, 61. и 62. Устава Републике Српске, као ни са Европском конвенцијом за 

заштиту људских права и основних слобода, без навођења одредбе која је прекршена. 

Као разлоге оспоравања  давалац иницијативе наводи да се на тај начин ограничава упис 

права својине на некретнинама стеченог по основу насљеђивања или одређеног правног 

посла, као и да коришћење података и услуге које пружа Управа, како се наводи, немају 

карактер добра од општег интереса, па стога нема мјеста оспореном прописивању, а 

уколико је, евентуално, постојала потреба уређења ове накнаде, као јавног прихода, то је 

требало законом прописати, а не одлуком Владе. С тим у вези, давалац иницијативе 

истиче да се средства за рад органа управе, сагласно члану 11. Закона о републичкој 

управи, обезбјеђују у буџету Републике, те да Законом о буџетском систему Републике 

Српске предметна накнада, као јавни приход, није прописана.    

Разматрајући дату иницијативу Уставни суд је на сједници одржаној 27. новембра 

2013. године рјешењем покренуо поступак за оцјењивање уставности чланова 173. и 174. 

Закона о премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

број 6/12).  

 

 У одговору Народне скупштине Републике Српске на рјешење о покретању 

поступка истиче се: да су наводи из иницијативе неосновани; да је присутно непотпуно 

тумачење уставних одредби; да није наведена одредба Конвенције, нити право који су 

оспореним прописивањем повријеђени; да није у надлежности Уставног суда Републике 

Српске да цијени међусобну сагласност Закона о премјеру и катастру Републике Српске 

и Закона о буџетском систему Републике Српске; да је уставни основ за доношење 

оспореног закона садржан у тачкама 6, 10. и 18. Амандмана XXXII на Устав, којим је 

замијењан члан 68. Устава, према којим Република уређује и обезбјеђује својинске и 

облигационе односе и заштиту свих облика својине, организацију, надлежност и рад 

републичких органа и друге односе од интереса за Републику, у складу са Уставом; да 

давалац иницијативе није образложио у чему се састоји наводна повреда одредби члана 

55, 59, 61. и 62. Устава и да сматрају да је незадовољан оспореним законским рјешењем; 

да Устав ниједном својом одредбом не ограничава републичке институције да у складу 

са законским прописима, када је у питању дјелокруг рада, утврђују накнаде за 

коришћење прикупљених података и пружање услуга; да су предметне накнаде 

намјенска средства за рад поменутих институција, као и да је подносилац захтјева, 

односно лице у чију корист се врши промјена у евиденцији обавезник плаћања ове 

накнаде, чиме се не задире у право на насљеђивање. Предлаже се да Суд дату 

иницијативу не прихвати.   
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Оспореним чланом 173. Закона о премјеру и катастру Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 6/12) прописано је: да се за коришћење 

података и за услуге које пружа Управа плаћа накнада у складу са посебним законом  

(став 1); да висину накнаде за коришћење података и пружање услуга из става 1. овог 

члана утврђује Влада на приједлог Управе (став 2); да се под услугама Управе сматрају 

теренски и канцеларијски послови из надлежности Управе (став 3); да су средства од 

накнада из става 1. овог члана намјенска средства Управе и користе се у складу са 

посебним законом (став 4), док је оспореним чланом 174. истог закона прописано: да је 

обвезник накнаде за коришћење података подносилац захтјева (став 1), а да је обвезник 

накнаде за пружање услуга (по захтјеву или по службеној дужности) подносилац 

захтјева, односно лице у чију се корист спроводи промјена (став 2).  

 

Оцјењујући уставност оспорених одредби Закона о премјеру и катастру 

Републике Српске Суд је имао у виду да је тачкама 6. и 10. Амандмана XXXII на Устав 

Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, утврђено да Република уређује и 

обезбјеђује својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине, те 

организацију, надлежности и рад републичких органа. Чланом 97. став 1. и 2. Устава 

утврђено је да послове државне управе обављају министарства и други републички 

органи управе, који проводе законе и друге прописе и опште акте, рјешавају у управним 

стварима, врше управни надзор и обављају друге послове утврђене законом. Према 

члану 62. Устава Република и општина буџетом утврђују јавне приходе и јавне расходе, 

а средства буџета су порези, таксе и други законом утврђени приходи.  

  

Такође, Суд је имао у виду да је одредбама Устава Републике Српске у односу на 

које давалац иницијативе оспорава наведене одредбе предметног закона, утврђено да се 

јемчи право насљеђивања, у складу са законом (члан 55), да се употреба и 

искоришћавање ствари од посебног културног, научног, умјетничког или историјског 

значаја или од значаја за заштиту природе и човјекове околине могу на основу закона 

ограничити, уз пуну накнаду власнику, као и да се законом уређује заштита, коришћење, 

унапређивање и управљање добрима од општег интереса, као и плаћање накнаде за 

коришћење добара од општег интереса и градског грађевинског земљишта (члан 59), те 

да Република јемчи минимум социјалне сигурности грађана и обезбјеђује 

функционисање јавних служби, у складу са законом, и да се финансирање јавних служби 

врши преко фондова и буџета, у складу са законом (члан 61). 

 

Сагласно наведеним уставним одредбама Законом о премјеру и катастру 

Републике Српске уређени су управни и стручни послови који се односе на премјер 

Републике Српскe, катастар непокретности, катастар водова, основне геодетске радове, 

адресни регистар, топографско-картографску дјелатност, Геоинформациони систем 

Републичке управе за геодетске и имовинскоправне послове Републике Српске (у даљем 

тексту: ГИС Управе), инфраструктуру геопросторних података Републике Српске (у 

даљем тексту: ИГПРС) и геодетске радове у инжињерско-техничким областима (члан 1). 

Одредбама чланова 6, 8. и 10. овог закона је прописано да су послови вршења премјера и 

израда катастра непокретности, катастра водова, одржавање и обнова истих, те основни 

геодетски радови, централни адресни регистар, регистар просторних јединица, 

топографско-картографска дјелатност, ГИС Управе и ИГПРС послови од општег 

интереса за Републику, да управне и стручне послове поводом наведеног, поред послова 

одређених Законом о републичкој управи, те геодетских радова и одређених послова 

републичке управе обавља Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове 

(у даљем тексту: Управа). Према члану 30. Закона основни геодетски радови обухватају 

геодетски датум, пројекцију и референтне мреже Републике Српске којима се реализује 
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основни геодетски референтни систем сталних геодетских тачака, док је одредбом члана 

35. став 1. прописано да се, у смислу овог закона, катастарским премјером сматра 

геодетско мјерење и прикупљање података о непокретностима и имаоцима права на 

непокретностима. Надаље, према одредбама члана 171. и 172. овог закона, Управа чува 

оригиналне и периодичне копије база података основних геодетских радова, катастра 

непокретности, катастра водова, топографско-картографске базе, као и документацију у 

аналогном облику, да је предвиђен увид у исто, те издавање података, увјерења, потврде, 

извјештаја и исправа у писаној форми.   

 

Имајући у виду наведено Суд је оцијенио да је Народна скупштина овлашћена да 

законом уреди област премјера и катастра непокретности, катастра водова и упис права 

на непокретностима у оквиру овлашћења законодавног органа утврђеног тачкама 6. и 10. 

Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава. С 

тим у вези, право законодавца да уређује организацију, надлежност и рад државних 

органа, у конкретном случају Управе, по оцијени Суда, укључује и право утврђивања 

накнада за коришћење података и за услуге које пружа ова управа, као намјенских 

средстава у оквиру прихода буџета Републике. Надаље, одређивање обвезника 

предметне накнаде и давање овлашћења Влади да, на приједлог Управе, утврђује висину 

исте, како је то и учињено оспореним члановима 173. и 174. Закона о премјеру и 

катастру Републике Српске, по оцјени Суда, искључиво је ствар законодавне политике. 

Оцјена цјелисходности и оптималности наведених законских рјешења није, сагласно 

члану 115. Устава, у надлежности овог суда.  

 

Поред тога, Суд је оцијенио да оспорени чланови 173. и 174. Закона о премјеру и 

катастру Републике Српске, ни на који начин не вријеђају уставне принципе из чланова 

55, 59. и 61. Устава Републике Српске на које указује давалац иницијативе. Суд је, 

наиме, утврдио да уставне одредбе са становишта којег су оспорене поменуте законске 

одредбе не уређују непосредно односе и питања која се оспоравају од стране даваоца 

иницијативе.  

 

Паушални навод даваоца иницијативе о повреди Европске конвенције за заштиту 

људских права и основних слобода Суд није разматрао, с обзиром на то да давалац 

иницијативе није навео одредбу која је повријеђена, нити је дао образложење у чему се, 

по његовом мишљењу, састоји, евентуална, повреда. 

   

 

На основу изложеног одлучено је као у диспозитиву овог рјешења.  

 

 

 

 

 

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и aкадемик проф. др Снежана Савић.   

 

 

Број: У-67/13                                      ПРЕДСЈЕДНИК  

22. децембар 2014. године                                             УСТАВНОГ СУДА 

     

                                        Џерард Селман 



317 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утврђивања накнада за коришћење података и услуга које пружа државни 

орган и одређивање обвезника те накнаде од стране законом овлашћеног органа 

ствар је законодавне политике, а оцјена цјелисходности и оптималности наведених 

законских рјешења није у надлежности Уставног суда. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одлука 

Број: У-82/13 oд 22. децембра 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 2/15 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 40. став 5, члана 60. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном 

суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на 

сједници одржаној 22. децембра 2014. године, д о н и о  је 
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О Д Л У К У 
 

Утврђује се да чл. 161, 162, 163. ст. 1, 2, 3. и 5. и члан 164. Закона о уређењу 

простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" број 40/13) нису у 

сагласности са Уставом Републике Српске.  

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 163. став 4. 

Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" број 

40/13).  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Удружење "Центар за хуману политику" из Добоја дало је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности чланова 161, 

162, 163. и 164. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике 

Српске" број 40/13). У иницијативи се наводи да су оспорене законске одредбе, које 

прописују умањење накнада за легализацију бесправно изграђених објеката, супротне 

начелу равноправности и једнакости грађана пред законом, које је утврђено чланом 10. 

Устава Републике Српске. Давалац иницијативе, наиме, истиче да предметне одредбе 

Закона о уређењу простора и грађењу предвиђају повластице приликом плаћања накнада 

за уређење грађевинског земљишта и ренте само у поступку легализације бесправно 

изграђених објеката, дакле само за лица која су бесправно градила објекте и нису 

извршавала законом прописане обавезе, док овакаве повластице, односно умањења 

накнада, нису предвиђена за лица која траже претходно одобрење за градњу, поштујући 

законом прописани поступак изградње објаката. Овакво нормирање, по мишљењу 

даваоца иницијативе, доводи до неравноправности у правима и дужностима и 

неједнакости пред законом грађана Републике Српске. Сагласно наведеном, предлаже да 

Суд, након проведеног поступка, утврди да оспорене одребе Закона о уређењу простора 

и грађењу нису у сагласности са Уставом. Поред тога, давалац иницијативе предлаже да 

Суд донесе одговарајућу привремену мјеру, јер примјеном оспорених одредба Закона о 

уређењу простора и грађењу може настати непоправљива штета по јавни интерес 

Републике Српске.        

   

У одговору који је на иницијативу доставила Народна скупштина Републике 

Српске наводи се да је законодавац предметним одредбама Закона о уређењу простора и 

грађењу настојао да на јединствен начин уреди поступак легализације бесправно 

изграђених објеката и мјере којима би се инвеститори стимулисали да убудуће редовно 

подносе захтјеве за легализацију објеката у Републици Српској. Основ за оспорено 

прописивање је, како се у одговору даље наводи, садржан у члану 59. Устава, према 

којем се законом уређује заштита, коришћење, унапређивање и управљање добрима од 

општег интереса, као и плаћање накнаде за коришћење добара од општег интереса и 

градског грађевинског земљишта, затим у члану 61. став 1. Устава, према којем 

Република гарантује минимум социјалне сигурности грађана и обезбјеђује 

функционисање јавних служби у складу са законом, те у тачки 6. Aмандмана XXXII на 

Устав, према којем Република уређује и обезбјеђује својинске и облигационе односе, као 

и заштиту свих облика својине. У погледу навода о повреди члана 10. Устава, у одговору 

се износи став да у конкретном случају није дошло до повреде начела равноправности, 

јер се предметним законским одредбама не врши фаворизовање једних грађана у односу 

на друге, већ се одређеним категоријама адресата, због изузетно незахвалне ситуације у 

којој се налазе, дају повластице, односно олакшава им се могућност да испуне своје 

обавезе одређене Законом. Законодавац је мишљења да је овакво прописивање 
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најцјелисходније рјешење, јер се на овај начин омогућава да се бесправна градња уведе у 

правне оквире.               

 

Оспореним чланом 161. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени 

гласник Републике Српске" број 40/13) прописано је: да се накнада за легализацију из 

члана 160. став 1. овог закона умањује инвеститору, односно власнику индивидуалног 

стамбеног и индивидуалног стамбено-пословног објекта бруто грађевинске површине 

400 м2, који је изградњом објекта чија се легализација тражи трајно ријешио своје 

стамбено питање и стамбено питање чланова породичног домаћинства, ако он или 

чланови његовог породичног домаћинства немају у власништву другу непокретност на 

подручју јединице локалне самоуправе на чијем се подручју налази објекат који је 

предмет легализације, осим за објекте изграђене у првој стамбено-пословној зони у 

складу са одлуком јединице локалне самоуправе из члана 69. став 1. овог закона, и то: за 

станове укупне нето корисне површине до 100 м2 у породичним индивидуалним 

стамбеним и индивидуалним стамбено-пословним објектима, 15% умањења за сваког 

члана породичног домаћинства, с тим да укупно умањење по овом основу може 

износити највише 75%, а за сљедећих 100 м2 нето корисне површине у истом објекту 

накнада се умањује 10% за сваког члана породичног домаћинства до максималног 

постотка умањења од 60% (став 1. тачке а) и б)); да се накнада за легализацију из члана 

160. став 1. овог закона умањује инвеститору, односно власнику који није запослен, као 

и за незапослене пунољетне чланове његовог породичног домаћинства ако он или 

чланови његовог породичног домаћинства немају у власништву другу непокретност на 

подручју јединице локалне самоуправе на чијем подручју се налази објекат који је 

предмет легализације, осим за објекте изграђене у првој стамбено-пословнј зони у 

складу са одлуком јединице локалне самоуправе, и то за пословне просторе укупне нето 

корисне површине до 100 м2 у породичним стамбено-пословним објектима, за сваког 

незапосленог пунољетног члана породичног домаћинства 20%, с тим да укупно умањење 

по овом основу може износити највише 60% (став 2.); да за станове и пословне просторе 

чија површина је већа од површина из ст. 1. и 2. овог члана, инвеститор, односно 

власник плаћа накнаду за легализацију за разлику стварно изграђене површине и 

површине до које се одобрава умањење, обрачунату у складу са чланом 160. овог закона 

(став 3).  

 

Према члану 162. овог закона, накнада за легализацију израчуната у складу са 

чланом 160. овог закона додатно се умањује ако инвеститор, односно власник 

индивидуалног стамбеног и индивидуалног стамбено-пословног објекта површине до 

400 м2 има статус: ратног војног инвалида од III до X категорије или тај статус има члан 

његовог породичног домаћинства, који су тај статус стекли на основу прописа 

Републике о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца – за 50%, 

затим борца од I до V категорије или тај статус има члан његовог породичног 

домаћинства, који су тај статус стекли на основу прописа Републике о правима бораца, 

војних инвалида и породица погинулих бораца – за 15% и избјеглице, расељеног лица 

или повратника, који су тај статус имали у вријеме бесправне градње објекта на основу 

прописа Републике о правима избјеглица и расељених лица – за 30% (став 1. тачке а), б) 

и в)); породица погинулог борца или ратни војни инвалид I или II категорије, односно 

ако је инвестотор члан његовог породичног домаћинства, као и малољетно дијете чија су 

оба родитеља убијена, погинула, умрла или нестала као цивилне жртве рата, а који су тај 

статус стекли на основу прописа Републике, те лица која имају статус најтежих 

цивилних инвалида у колицима и слијепа лица, не плаћају накнаду за легализацију (став 

2); лицу из ст. 1. и 2. овог члана не признају се права која може остварити према 

одредбама овог члана ако је на основу свог статуса већ остварило права у поступку 

рјешавања стамбеног питања додјелом стана у државној својини (став 3). 
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Оспореним одредбама члана 163. предметног закона прописано је: да умањења 

која се признају инвеститорима на основу одредаба чл. 161. и 162. овог закона 

представљају субвенције локалних заједница за рјешавање стамбених потреба и питања 

запослења наведених лица (став 1), да збир свих умањења накнаде за легализацију који 

се признају инвеститору бесправно изграђеног објекта на основу чл. 161. и 162. овог 

закона не може бити већи од 80%, осим за лица из члана 162. став 2. овог закона (став 2), 

да за објекте из члана 125. овог закона инвеститор плаћа накнаду за легализацију у 

висини од 50% износа из члана 160. овог закона умањену под условима прописаним чл. 

161. и 162. овог закона (став 3), да за легализацију објеката изграђених у првој стамбеној 

зони, те за легализацију објеката које су инвеститори градили у комерцијалне сврхе, 

инвеститор плаћа накнаду за легализацију из члана 160. овог закона у пуном износу 

(став 4), да се за легализацију незавршених објеката из члана 157. став 2. овог закона 

инвеститору признају умањења накнаде за легализацију предвиђена овим законом само 

ако је изграђена стропна конструкција изнад најмање једне надземне етаже објекта (став 

5). 

 

Према члану 164. накнаду за легализацију израчунату у складу са чланом 160. 

овог закона, инвеститор, односно власник може платити: готовински одједном, уз 

додатни попуст од 10% (тачка а), у једнаким мјесечним ратама на период отплате који не 

може бити дужи од десет година, са годишњом каматом од 1% (тачка б) и обвезницама 

Републике издатим за материјалну и нематеријалну штету (тачка в).       

 

У поступку оцјењивања уставности оспорених одредаба Закона о уређењу 

простора и грађењу Суд је, прије свега, имао у виду одредбе члана 5. став 1. ал. 3. и 4. 

Устава Републике Српске, којима су утврђена темељна начела на којима почива уставно 

уређење Републике, а према којима се уставно уређење темељи, између осталог, на 

социјалној правди и владавини права. Поред тога,  тачкама 6, 8, 13. и 18. Амандмана 

XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, утврђено је да 

Република уређује и обезбјеђује, између осталог, својинске и облигационе односе, 

коришћење простора и политику и мјере за усмјеравање развоја, заштиту животне 

средине, као и друге односе од интереса за Републику, у складу са Уставом, док се према 

члану 59. Устава, законом уређује заштита, коришћење, унапређивање и управљање 

добрима од општег интереса, као и плаћање накнаде за коришћење добара од општег 

интереса и градског грађевинског земљишта. У конкретном случају Суд је имао у виду и 

гаранције из члана 10. Устава, према којем су грађани равноправни у слободама, 

правима и дужностима, једнаки пред законом и уживају исту правну заштиту без обзира 

на расу, пол, језик, националну припадност, вјероисповијест, социјално поријекло, 

рођење, образовање, имовно стање, политичко и друго увјерење, друштвени положај или 

друго лично својство, као и члана 48. став 1. Устава, којим је утврђено да се права и 

слободе зајемчени овим уставом не могу одузети ни ограничити. Коначно, према начелу 

уставности из члана 108. став 1. Устава, закони, статути, други прописи и општи акти 

морају бити у сагласности са Уставом.    

Сагласно напријед наведеним уставним овлашћењима, Законом о уређењу 

простора и грађењу уређени су систем просторног планирња и уређења простора, 

припрема, израда и доношење докумената просторног уређења, уређење грађевинског 

земљишта, издавање дозвола за грађење, врсте и садржај техничке документације, 

грађење објеката и међусобни односи учесника у грађењу, те друга питања од значаја за 

уређење простора, грађевинско земљиште и грађење објеката. Између осталог, чланом 

73. овог закона одређено је: да је инвеститор изградње објекта на градском грађевинском 

земљишту дужан да прије добијања грађевинске дозволе плати ренту и накнаду за 

трошкове уређења градског грађевинског земљишта (став 1), прописи на основу којих се 
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утврђује накнада за уређење градског грађевинског земљишта (став 2), посебан режим 

наканаде за пољопривредно земљиште које је документом просторног уређења одређено 

као грађевинско земљиште (став 3), да су од плаћања накнаде из става 1. овог члана 

изузети инвеститори линијских објеката комуналне и јавне инфраструктуре (став 4), те је 

прописано да министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију доноси 

правилник којим се регулишу структура, елементи и начин обрачуна накнаде трошкова 

уређења градског грађевинског земљишта (став 5). Поред тога, према члану 151. став 1. 

овог закона,  легализација, у смислу овог закона, представља накнадно издавање 

локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе за објекте, односно 

дијелове објекта, изграђене, започете или реконструисане без грађевинске дозволе, као и 

за објекте изграђене на основу грађевинске дозволе на којима је приликом грађења 

одступљено од грађевинске дозволе и главног пројекта, а који су изграђени или чија 

изградња је започела до дана ступања на снагу овог закона. Чланом 153. ст. 1, 4. и 5. 

прописнао је да се поступак легализације објекта из члана 151. став 1. овог закона 

покреће по захтјеву инвеститора или власника бесправно изграђеног објекта, у року од 

двије године од дана ступања на снагу овог закона, те да власници бесправно изграђених 

објеката, односно дијелова објеката који су поднијели захтјев за легализацију у 

роковима прописаним раније важећим Законом о уређењу простора и грађењу, немају 

обавезу подношења новог захтјева у смислу става 1. овог члана, а раније поднесени 

захтјев се сматра захтјевом у смислу овог закона, и окончаће се према одредбама  

прописа који је повољнији за подносиоца захтјева. Према члану 160. став 1. овог закона, 

инвеститор, односно власник објекта за који се тражи доношење рјешења о накнадном 

издавању грађевинске и употребне доволе, дужан је да плати накнаду за легализацију 

објекта, односно накнаду за уређење грађевинског земљишта и ренту прописане чланом 

73. овог закона, обрачунате у поступку издавања рјешења о накнадном издавању 

грађевинске и употребне дозволе бесправно изграђених објеката.  

 

У оквиру казнених одредаба Закон предвиђа одговорност и прописује новчане 

казне за прекршај који почине правно и физичко лице као инвеститори, ако граде без 

грађевинске дозволе супротно члану 124. став 1. овог закона или граде у супротности са 

грађевинском дозволом (члан 178. став 1. тачка ж) и члан 188. тачка ж)). Истовремено, 

чланом 171. тачке ђ) и е) овог закона дато је овлашћење надлежном урбанистичко-

грађевинском инспектору да у вршењу инспекцијског надзора нареди рушење објекта 

или његових дијелова или уклањање изведених радова и успостављање првобитног 

стања на терет инвеститора, ако утврди да су грађење или радови изведени без 

грађевинске дозволе или супротно датој дозволи, односно локацијским условима.       

 

Поред наведеног, одредбама чл. 161, 162, 163. и 164. предметног закона 

прописана су умањења накнаде за легализацију бесправне градње за поједине категорије 

лица, износ ових умањења изражен у процентима, као и начин плаћања накнаде за 

легализацију.   

   

У поступку оцјењивања оспорених чл. 161, 162, 163. ст. 1, 2, 3. и 5. и члана 164. 

Закона о уређењу простора и грађењу, којим се појединим категоријама лица дају 

повластице приликом легализације бесправно изграђених објеката, а које се огледају у 

процентуалном умањењу наканаде за легализацију и погодностима приликом плаћања, 

Суд је утврдио да ове одребе нису у сагласности са Уставом Републике Српске. Овакво 

нормирање, је, прије свега, супротно начелу владавине права из члана 5. став 1. алинеја 

4. Устава, које је једно од највиших уставних вриједности, а огледа се, између осталог, у 

принципу да закони морају бити општи и једнаки за све адресате, те подразумијева да 

противправна поступања подлијежу примјени прописаних санкција, а не давању било 

каквих погодности. Нема дилеме да бесправна градња, по свом карактеру, представља 
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кршење Закона о уређењу простора и грађењу, уз санкцију рушења објекта и обавезу 

плаћања новчане казне за прекршај, који су прописани управо тим законом. Оспореним 

законским одредбама су, међутим, за грађане успостављени различити режими 

приликом остваривања истог права –грађења и употребе објеката, тако што су за 

одређене категорије лица предвиђене знатне погодности приликом плаћања накнаде за 

легализацију објеката, док овакве погодности нису омогућене легалним градитељима, 

односно лицима која су грађевинске објекте изградила и ставила у употребу у складу са 

Законом прописаним поступком. Дакле, иако могућност легализације бесправне градње 

сама по себи представља погодност, оспореним законским одредбама се нелегалним 

градитељима дају додатне повластице у виду умањења накнада. Овакво давање 

привилегија у корист инвеститора бесправних објеката, по оцјени Суда, супротно је и 

гаранцијама равноправности грађана и правне једнакости пред законом из члана 10. 

Устава, јер ово уставно начело подразумијева не само једнаку примјену закона на све, 

већ и прописивање једнаких услова за остваривање одређених права, без 

дискриминације. Чињеница да су се инвеститори бесправних објеката довели у 

неповољан правни положај кршењем закона приликом изградње, не може бити основ за 

умањење накнаде и друге погодности за легализацију објеката одређеним категоријама 

ових лица. Суд указује на то да захтјев правне једнакости не допушта разликовање 

грађана у обавезама које су прописане законом, а посебно не, као у конкретном случају, 

успостављање повољнијег положаја и давање повластица за прекршиоце закона. 

Законодавац, дакле, не може, да ради отклањања посљедица које су настале усљед 

нелегалне градње, тј. кршења закона, те непоступања надлежних инспекцијских органа 

поводом тога, прописује повољније услове за несавјесне инвеститоре, од оних услова 

који су предвиђени за редован начин стицања права на грађење и употребу објеката. Суд 

сматра да се на овај начин стимулише нелегална градња, умјесто да се спријечи како не 

би дошло до даљег нарушавања система просторног планирања и изградње у Републици. 

Сходно наведеном, Суд је оцијенио да оспорено прописивање није у сагласности ни са 

гаранцијама из члана 45. Устава, према којем је свако дужан да се придржава Устава и 

закона, затим принципом уставности из члана 108. Устава, те са начелом правне 

сигурности, као општим правним начелом.  

 

Приликом ове оцјене Суд је имао у виду да су оспореним одредбама обухваћене и 

одређене категорије лица која имају посебан статус или се могу сматрати социјално 

угроженим. Међутим, по оцјени Суда, ни у том случају нема основа за давање 

прописаних привилегија, јер се ради о прекршиоцима закона, односно бесправним 

градитељима. Посебан статус тих лица законодавац може узети у обзир у законом 

прописаном поступку претходног издавања одобрења за грађење, те према својој 

цјелисходној процјени, предвидјети евентуалне олакшице у погледу плаћања ренте и 

накнада за ове категорије грађана. 

 

У погледу члана 163. став 4. оспореног закона, Суд је, сходно напријед 

наведеном, оцијенио да ова одредба није у несагласности са Уставом, с обзиром на то да 

је њоме предвиђено да инвеститори објеката изграђених у првој стамбеној зони и 

инвеститори објеката грађених у комерцијалне сврхе, плаћају пуни износ накнаде за 

легализацију као и лица у поступку претходног издавања одобрења за грађење.  

     

С обзиром на то да је овим одлучено о уставности чланова 161, 162, 163. и 164. 

Закона о уређењу простора и грађењу, Суд сматра да је беспредметно разматрати захтјев 

даваоца иницијативе да се, у смислу члана 58. став 1. Закона о Уставном суду Републике 

Српске, "донесе одговарајућа привремена мјера, јер примјеном оспорених одредба 

Закона о уређењу простора и грађењу може настати непоправљива штета по јавни 

интерес Републике Српске". 
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Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и 

прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, у складу са чланом 

40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности оспорених одредаба 

предметног закона одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.  

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке.  

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.  

 

 

 

Број: У-82/13                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

22. децембар 2014. године                                                                       УСТАВНОГ СУДА 

  

                                                                                                                        Џерард Селман     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Када су оспореним одредбама за грађане успостављени различити режими 

приликом остваривања истог права – грађења и употребе објекта, тако што су за 

одређене категорије лица предвиђене знатне погодности приликом плаћања накнаде 

за легализацију објеката, док овакве погодности нису омогућене легалним 

градитељима, постоји повреда уставних гаранција равноправности грађана и правне 

једнакости пред законом. 
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II 

 

ОДЛУКЕ ВИЈЕЋА ЗА ЗАШТИТУ ВИТАЛНОГ ИНТЕРЕСА 

УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Одлука 

Број: УВ-1/14 oд 14. маја 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 40/14 

 

 

На основу Амандмана LXXXII тачка б) ст. 5. и 6. на Устав Републике Српске и 

члана 60. став 2. Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник 

Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног 

суда Републике Српске, на сједници одржаној 14. маја 2014. године, донијело  је 
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О Д Л У К У 

 

 Утврђује се да чланом 1. став 2. Закона о измјени и допуни Закона о 

унутрашњем дугу Републике Српске, који је Народна скупштина Републике Српске 

изгласала на сједници одржаној 27. фебруара 2014. године, није повријеђен витални 

национални интерес бошњачког народа. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Предсједавајући Вијећа народа Републике Српске доставио је 8. априла 2014. 

године Уставном суду Републике Српске - Вијећу за заштиту виталног интереса (у 

даљем тексту: Вијеће), акт број 03.1/И-94/14 од 7. априла 2014. године,  којим се, 

сагласно захтјеву Клуба делегата бошњачког народа, тражи утврђивање повреде 

виталног националног интереса бошњачког народа у Закону о измјени и допуни Закона о 

унутрашњем дугу Републике Српске, који је Народна скупштина Републике Српске 

изгласала на сједници одржаној 27. фебруара 2014. године. Уз наведени акт достављен је 

поменути закон, Одлука о покретању поступка за заштиту виталног националног 

интереса бошњачког народа број 03.2-5-20/14 од 10. марта 2014. године, као и 

Образложење ове одлуке број 03.2-5-20/14-1 од 18. марта 2014. године, Додатно 

образложење број 03.2-5-20/14-3 од 3. априла 2014. године, те Приједлог амандмана на 

оспорени закон број 03.2-5-20/14-2 од 18. марта 2014. године.  

 

У акту предсједавајућег Вијећа народа се наводи да је Народна скупштина 

Републике Српске на Тридесет трећој сједници, одржаној 27. фебруара 2014. године, 

изгласала Закон о измјени и допуни Закона о јавном дугу Републике Српске, те је, 

сагласно Амандману LXXXII на Устав Републике Српске, овај закон достављен на 

разматрање Вијећу народа. Клуб делегата бошњачког народа је поменутим актом 

одлучио да покрене процедуру заштите виталног националног интереса бошњачког 

народа, јер сматра да је предметним законом повријеђен витални национални интерес 

овог народа. С обзиром на то да Вијеће народа није постигло сагласност свих клубова 

поводом предметног закона, као ни Заједничка комисија Народне скупштине и Вијећа 

народа, питање је прослијеђено Уставном суду – Вијећу за заштиту виталног интереса, 

да донесе одлуку да ли је овим законом повријеђен витални национални интерес 

бошњачког народа. 

 

Иако је наведеном одлуком Клуба делегата бошњачког народа покренут поступак 

у погледу цјелокупног оспореног закона, достављена образложења о повреди виталног 

националног интереса бошњачког народа и предложени амандман на предметни закон 

односе се искључиво на став 2. члана 1. овог закона, којим је послије става 2. члана 1. 

основног текста закона додат нови став 3. Због тога је Вијеће одлучило да предметни 

захтјев Клуба делегата бошњачког народа разматра само у односу на ову законску 

одредбу. 

Одлучујући о прихватљивости захтјева, Вијеће је на сједници одржаној 14. 

априла 2014. године донијело рјешење број УВ-1/14, којим је утврђено да је прихватљив 

захтјев Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске за 

покретање поступка за утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког 

народа у члану 1. став 2. Закона о измјени и допуни Закона о унутрашњем дугу 

Републике Српске, који је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници 

одржаној 27. фебруара 2014. године. Вијеће је, наиме, утврдило да су испуњене процесне 

претпоставке за прихватљивост захтјева, цијенећи чињенице да је обавијест о покретању 

поступка за заштиту виталног националног интереса Вијећу доставио предсједавајући 

Вијећа народа Републике Српске, те да је одлука о покретању заштите виталног 
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националног интереса бошњачког народа једногласно донесена у Клубу делегата 

бошњачког народа. У Вијећу народа о поменутом захтјеву гласало се по процедури за 

заштиту виталног националног интереса, али није постигнута сагласност, те ни 

Заједничка комисија Вијећа народа и Народне скупштине није постигла сагласност 

поводом предметног закона.      

Сагласно члану 50. став 2. и 3. Пословника о раду Уставног суда Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 114712 и 29/13), Вијеће је 14. априла 

2014. године Клубу делегата српског народа, Клубу делегата хрватског народа у Вијећу 

народа Републике Српске и Народној скупштини Републике Српске доставило на 

одговор поменуто рјешење о прихватљивости захтјева Клуба делегата бошњачког 

народа. 

      

У образложењима која су достављена уз Одлуку о покретању поступка заштите 

виталног националног интереса бошњачког народа наведено је да Клуб делегата 

бошњачког народа сматра да се потраживања по основу накнаде штете због неоснованог 

лишења слободе које је у вези са ратним дејствима у периоду од 20. маја 1992. до 19. 

јуна 1996. године не могу подвести под Закон о унутрашњем дугу Републике Српске. 

Наиме, како се истиче, већи број припадника бошњачког народа који су боравили у 

логорима за вријеме ратних збивања у Босни и Херцеговини поднио је тужбе против 

Републике Српске ради накнаде материјалне и нематеријалне штете због неоснованог 

лишења слободе у наведеном периоду, те би ова лица, усљед оспореног прописивања, 

своја потраживања по овом основу могла остварити само у обвезницама, умјесто у 

готовини, што би довело до пролонгирања измирења обавеза Републике према њима за 

тринаест година. Тиме је, како се наводи, повријеђено њихово право на приступ суду, 

право на правично суђење и осујећено је ефективно извршење ових судских пресуда. 

Оспорено законско рјешење, по мишљењу подносиоца захтјева, не би требало 

примјењивати на правоснажне и извршне судске пресуде којима је утврђено право на 

накнаду штете по основу неоснованог лишења слободе, јер се тако доводи у питање, 

односно губи сврха и циљ вођења ових парничних поступака. Ово питање би, како се 

даље наводи, требало бити регулисано једним законом на нивоу Босне и Херцеговине. У 

образложењима се посебно указује на одредбу члана 17. Устава Републике Српске, 

којим је утврђено да свако има право на накнаду штете коју му незаконитим или 

неправилним радом наносе службено лице или државни орган, односно организација 

која врши јавна овлашћења. Поред тога, Клуб делегата бошњачког народа истиче да 

међународни стандарди захтијевају да жртвама повреда људских права буду осигуране 

пуне и ефективне мјере репарације, које подразумијевају новчане компензације, као и 

друге облике репарације усмјерене ка омогућавању реституције, рехабилитације, 

сатисфакције, укључујући и обнову дигнитета и репутације. У вези с тим, указују на низ 

међународних докумената који регулишу питање права на репарацију лица неосновано 

лишених слободе. 

 

У одговору који је 22. априла 2014. године доставила Народна скупштина 

Републике Српске на рјешење о прихватљивости предметног захтјева наводи се да у 

конкретном случају захтјев за заштиту виталног националног интереса бошњачког 

народа није утемељен на Уставу Републике Српске. Прије свега, доносилац оспореног 

закона истиче да је захтјев непрецизно и непотпуно формулисан, јер је оспорен 

цјелокупан Закон о измјени и допуни Закона о унутрашњем дугу Републике Српске, а 

достављена образложења о повреди виталног националног интереса бошњачког народа 

се односе само на одредбу става 2. члана 1. овог закона. Надаље, сматра да се у 

конкретном случају ради о погрешном и произвољном тумачењу Устава, јер одредбама 

предметног закона није повријеђен витални национални интерес бошњачког народа, 

нити било којег другог народа у Републици Српској. Позивање на евентуалну 



327 

 

угроженост права углавном припадника бошњачког народа, како се у одговору истиче, 

не представља појединачни витални национални интерес ниједног народа, те нема мјеста 

забринутости подносиоца захтјева о наводној немогућности реализовања права на 

репарацију, односно новчану компензацију лица неосновано лишених слободе. Такође 

се наводи да је оспорено законско рјешење у функцији стварања позитивне подлоге за 

рјешавање предметне материје на начин да се сва лица која су у току ратних сукоба била 

неосновано лишена слободе, а то је утврђено правоснажним судским одлукама пред 

редовним судовима у Босни и Херцеговини, доведу у равноправан положај, а да се 

истовремено постигне заштита буџета Републике, тако да обавезе настале на основу 

правоснажних и извршних судских одлука постају унутрашњи дуг Републике. 

Предметна законска одредба се једнако односи на све адресате, без обзира на 

националност, јер се примјењује на све правоснажне одлуке које се тичу накнаде штете 

настале у току ратних сукоба без обзира на то у чију корист су донесене. Поред тога, у 

одговору се износи мишљење да подносилац захтјева површно и непотпуно тумачи 

оспорену одредбу, те у достављеном образложењу не указује на повреду виталног 

националног интереса, већ износи своје неслагање са предметним законским рјешењем. 

Сходно наведеном, Народна скупштина предлаже да Вијеће одбије захтјев Клуба 

делегата бошњачког народа.  

 

Клуб делегата српског народа и Клуб делегата хрватског народа у Вијећу народа 

Републике Српске нису доставили одговор на рјешење о прихватљивости захтјева Клуба 

делегата бошњачког народа.  

 

Оспореном одредбом члана 1. став 2. Закона о измјени и допуни Закона о 

унутрашњем дугу Републике Српске прописано је да се послије става 2. члана 1. Закона 

о унутрашњем дугу Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 1/12, 

28/13 и 59/13) додаје нови став 3. који гласи: „Одредбе овог закона примјењују се на 

правоснажне и извршне судске одлуке којима је утврђено право на надокнаду штете на 

основу неоснованог лишења слободе које је у вези са ратним дејствима у периоду од 20. 

маја 1992. до 19. јуна 1996. године, а штета је утврђена у грађанској парници пред 

редовним судовима у Босни и Херцеговини, у складу са одредбама прописа којима се 

уређује парнични поступак и у извршном поступку, у складу са одредбама којима се 

уређује извршни поступак.“ 

   

У поступку оцјењивања да ли је оспореном одредбом предметног закона дошло 

до повреде виталног националног интереса бошњачког народа, Вијеће је имало у виду да 

је тачкама 6, 17. и 18. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен 

члан 68. Устава, утврђено да Република уређује и обезбјеђује, између осталог, својинске 

и облигационе односе и заштиту свих облика својине, финансирање права и дужности 

Републике, као и друге односе од интереса за Републику, у складу са Уставом. Сходно 

наведеним уставним овлашћењима, Законом о унутрашњем дугу су уређени поступак, 

начин и рокови утврђивања и измиривања унутрашњег дуга Републике Српске према 

физичким и правним лицима, с тим да се измирење овог дуга врши на начин који 

обезбјеђује и подржава макроекономску стабилност и фискалну одрживост Републике 

Српске.  

 

Вијеће је такође имало у виду да је заштита виталних националних интереса 

конститутивних народа утврђена чланом 70. Устава, који је допуњен Амандманом 

LXXVII на Устав Републике Српске, као принцип заштите одређеног круга колективних 

права као што су остваривање права конститутивних народа да буду адекватно 

заступљени у законодавним, извршним и правосудним органима власти, идентитет 

једног конститутивног народа, уставни амандмани, организација органа јавне власти, 
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једнака права у процесу доношења одлука, образовање, вјероисповијест, језик, његовање 

културе, традиције и културно насљеђе, територијална организација, систем јавног 

информисања и друга питања која би се третирала као питања од виталног националног 

интереса уколико тако сматра 2/3 једног од клубова делегата конститутивних народа у 

Вијећу народа. Поред тога, у конкретном случају релевантна је и одредба члана 5. став 1. 

алинеја 2. Устава, којом је утврђено да се уставно уређење Републике темељи на 

обезбјеђивању националних равноправности и заштити виталних националних интереса 

конститутивних народа.  

 

Полазећи од наведених одредаба Устава, оспорених одредаба Закона о измјени и 

допуни Закона о унутрашњем дугу Републике Српске, те узимајући у обзир наводе 

Клуба делегата бошњачког народа, као и одговор Народне скупштине Републике Српске 

на рјешење о прихватљивости захтјева овог клуба делегата у Вијећу народа Републике 

Српске, Вијеће је оцијенило да оспореном законском одредбом није повријеђен витални 

национални интерес бошњачког народа. 

 

Прије свега, Вијеће је утврдило да наводи из захтјева и достављена образложења 

Клуба делегата бошњачког народа не указују на повреду ниједног од права из домена 

заштите виталног националног интереса конститутивних народа из члана 70. Устава, 

који је допуњен Амандманом LXXVII на Устав Републике Српске. Ови наводи се, 

наиме, претежно односе на потенцијалне повреде Устава које би евентуално могле бити 

предмет оцјене у поступку апстрактне оцјене уставности пред Уставним судом, али не и 

поступка заштите виталног националног интереса пред овим вијећем, јер се, на примјер, 

указује на гаранције из члана 17. Устава, затим право на приступ суду, право на 

правично суђење, и слично. 

 

Приликом разматрања навода подносиоца захтјева да је оспореном законском 

одредбом повријеђен витални национални интерес бошњачког народа и да су 

припадници овог народа доведени у неравноправан положај тиме што је прописано да се 

одредбе Закона о унутрашњем дугу Републике Српске примјењују и на правоснажне и 

извршне судске одлуке којима је утврђено право на надокнаду штете на основу 

неоснованог лишења слободе у вези са ратним дејствима у периоду од 20. маја 1992. до 

19. јуна 1996. године, те да ће се ово негативно одразити углавном на Бошњаке који су у 

великом броју тужили Републику Српску за накнаду тзв. ратне штете, Вијеће је 

утврдило да се предметна законска одредба, али и закон у цјелини, не односи на 

припаднике ниједног конститутивног народа појединачно, дакле да не садржи 

национални предзнак, већ се подједнако односи на сва лица која су исходила 

правоснажне и извршне судске одлуке за накнаду штете по основу неоснованог лишења 

слободе у прописаном периоду, без обзира на њихову националну припадност. Нема 

дилеме да су у Републици Српској, поред припадника бошњачког народа, овакве 

пресуде донесене и у корист лица из реда других конститутивних народа, тако да се 

оспорена одредба примјењује на све ове субјекте. Поред тога, овакво законско 

прописивање не доводи у питање могућност свих ових лица да, под једнаким условима, 

реализују своје право утврђено у наведеним пресудама, тако да се њиме не стварају 

услови за дискриминацију припадника ниједног конститутивног народа, нити осталих 

грађана. Сходно наведеном, Вијеће је оцијенило да су неосновани наводи подносиоца 

захтјева да су оваквим прописивањем у неравноправан положај доведени припадници 

бошњачког народа, те је тиме повријеђен њихов витални национални интерес. 

  

У погледу навода Клуба делегата бошњачког народа да се извршење предметних 

пресуда не може рјешавати у оквиру унутрашњег дуга Републике, те да ово питање 

треба регулисати једним законом на нивоу Босне и Херцеговине, како би се у оба 
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ентитета изједначила права на накнаду штете лица неосновано лишених слободе у 

ратном периоду, Вијеће је оцијенило да се овакви наводи не могу довести у везу са 

институтом заштите виталног националног интереса конститутивних народа који је 

утврђен Уставом Републике Српске.  

 

Исто тако, позивање подносиоца захтјева на поједине међународне документе 

којима је гарантовано право на адекватну компензацију, репарацију, рехабилитацију и 

друге видове сатисфакције лица неосновано лишених слободе, није од значаја у овом 

поступку, јер захтјев за заштиту виталног националног интереса Вијеће може 

оцјењивати само у односу на одредбе Устава Републике Српске, којим је дефинисан 

витални национални интерес конститутивних народа и поступак пред овим вијећем за 

његову заштиту.      

 

На основу изложеног Вијеће је одлучило као у диспозитиву ове одлуке. 

 

Ову одлуку Вијеће за заштиту виталног интереса је донијело у саставу: 

предсједавајући Златко Куленовић, предсједник Уставног суда Џерард Селман и судије: 

Миленко Араповић, Амор Букић, Зоран Липовац, проф. др Марко Рајчевић и академик 

проф. др Снежана Савић.  

 

 

Број: УВ-1/14                                                                       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

14. мај 2014. године                                          Вијећа за заштиту виталног интереса 

                                                                                 при Уставном суду Републике Српске    

  

                                                                                                  Златко Куленовић  

                

 

 
 

Нема повреде виталног националног интереса конститутивног народа, јер се 

оспорена законска одредба, али и закон у цјелини, не односи на припаднике ниједног 

конститутивног народа појединачно, већ се подједнако односи на сва лица која су 

исходила правоснажне и извршне судске одлуке за накнаду штете по основу 

неоснованог лишења слободе у прописаном периоду, при чему се не доводи у питање 

могућност свих ових лица да, под једнаким условима, реализују своје право утврђено 

у наведеним пресудама. 

 

 
Одлука 

Број: УВ-2/14 oд 25. јуна 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 57/14 

 

На основу Амандмана LXXXII тачка б) став 5. и 6. на Устав Републике Српске, 

члана 115. Устава Републике Српске и члана 60. став 2. Закона о Уставном суду 

Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 92/12), Вијеће за 

заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске, на сједници одржаној 25. 

јуна 2014. године, д о н и ј е л о  је  

 

О Д Л У К У 
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 Утврђује се да Законом о држављанству Републике Српске, који је Народна 

скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 10. априла 2014. 

године, није повријеђен витални национални интерес бошњачког народа.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Предсједавајући Вијећа народа Републике Српске доставио је 28. маја 2014. 

године Уставном суду Републике Српске – Вијећу за заштиту виталног интереса (у 

даљем тексту: Вијеће) акт број 03.1/I-146/14 од 28. маја 2014. године потписан од стране 

потпредсједавајућег Вијећа Драге Видовића којим се, сагласно захтјеву Клуба делегата 

бошњачког народа, тражи утврђивање повреде виталног националног интереса 

бошњачког народа у Закону о држављанству Републике Српске, који је Народна 

скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 10. априла 2014. године. 

Уз наведени акт достављен је поменути закон, Одлука о покретању поступка за заштиту 

виталног националног интереса бошњачког народа број 03.2-5-29/14 од 22. априла 2014. 

године, Образложење ове одлуке број 03.2-5-29/14-1 од 5. маја 2014. године, као и 

Допунско образложење број 03.2-5-29/14-2 од 26. маја 2014. године.  

 

У акту предсједавајућег Вијећа народа се наводи да је Народна скупштина 

Републике Српске на Тридесет четвртој сједници, одржаној 10. априла 2014. године, 

изгласала Закон о држављанству Републике Српске, те је сагласно Амандману LXXXII 

на Устав Републике Српске, овај закон достављен на разматрање Вијећу народа. Клуб 

делегата бошњачког народа је поменутим актом одлучио да покрене процедуру заштите 

виталног националног интереса бошњачког народа, јер сматра да је предметним законом 

повријеђен витални национални интерес бошњачког народа. С обзиром на то да Вијеће 

народа није постигло сагласност свих клубова поводом предметног закона, као ни 

Заједничка комисија Народне скупштине и Вијећа народа, питање је прослијеђено 

Уставном суду – Вијећу за заштиту виталног интереса, да донесе одлуку да ли је овим 

законом повријеђен витални национални интерес бошњачког народа. 

 

Одлучујући о прихватљивости захтјева, Вијеће је на сједници одржаној 4. јуна 

2014. године донијело рјешење број УВ-2/14 којим је утврђено да је прихватљив захтјев 

Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске за утврђивање 

повреде виталног националног интереса бошњачког народа у Закону о држављанству 

Републике Српске, који је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници 

одржаној 10. априла 2014. године. Наиме, Вијеће је утврдило да су испуњене процесне 

претпоставке за прихватљивост захтјева, цијенећи чињенице да је обавијест о покретању 

поступка за заштиту виталног националног интереса Вијећу доставио предсједавајући 

Вијећа народа Републике Српске, а која је потписана од стране потпредсједавајућег 

Вијећа Драге Видовића, те да је Одлука о покретању поступка заштите виталног 

националног интереса бошњачког народа једногласно донесена у Клубу делегата 

бошњачког народа. У Вијећу народа Републике Српске о поменутом захтјеву гласало се 

по процедури за заштиту виталног националног интереса, али није постигнута 

сагласност. Заједничка комисија Вијећа народа и Народне скупштине такође није 

постигла сагласност поводом Закона о држављанству Републике Српске. 

       

Сагласно члану 50. став 2. и 3. Пословника о раду Уставног суда Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 114/12 и 29/13), Вијеће је 4. јуна 

2014. године Клубу делегата српског народа и Клубу делегата хрватског народа у Вијећу 

народа Републике Српске и Народној скупштини Републике Српске доставило на 
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одговор наведено рјешење о прихватљивости захтјева Клуба делегата бошњачког 

народа. 

У образложењима која су достављена уз Одлуку о покретању поступка заштите 

виталног националног интереса бошњачког народа наведено је да Клуб делегата 

бошњачког народа, прије свега, сматра да Закон о држављанству Републике Српске није 

у сагласности са чланом 10. Устава Републике Српске, са члановима I/7, II/3.м) и II/4. 

Устава Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Устав БиХ), као и чланом 14. Европске 

конвенције за заштуту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција), 

те чланом 1. Протокола број 12. уз Конвенцију. Надаље, овај клуб сматра да институт 

виталног националног интереса бошњачког народа, иако је поменутом одлуком 

покренут поступак у погледу цјелокупног оспореног закона, посебно нарушавају 

одредбе: чланова 4. и 5. због неусаглашености са чланом 3. Закона о држављанству БиХ 

и чланом II/4. Устава БиХ; члана 5. и 8. став 2. и 3. због неусаглашености са Законом о 

држављанству БиХ и чланом 5. тачка 1. Закона о држављанству Федерације БиХ; члана 

9. став 1. и 2. због неусаглашености са Законом о држављанству БиХ; члана 12. због 

неусаглашености са чланом 10. Закона о држављанству БиХ и чланом II/4. Устава БиХ; 

члана 20. тачка г) и д) због неусаглашености са Законом о држављанству БиХ; члана 28. 

став 1. због „изигравања законодавстава других држава у поступку стицања 

држављанства истих“; члана 31. став 4. због неусаглашености са чланом 25. Закона о 

држављанству БиХ; члана 33. став 1. због неусаглашености са чланом 31. став 2. Закона 

о држављанству БиХ; члана 40. јер је упитно значење израза „неправично“; те члана 42. 

због неусаглашености са чланом 36. Закона о држављанству БиХ. Као разлоге због којих 

сматрају да наведена неусаглашеност законских одредаба повређује њихове виталне 

националне интересе, поред осталог, наводе: да оспорени закон има техничких пропуста; 

да се тиме преузимају државни прерогативи; да ентитетски закон треба да произлази из 

државног закона; да је у питању осјетљива материја која је у тијесној вези са Одлуком 

Владе Републике Српске о вршењу провјере тачности и истинитости података приликом 

пријаве пребивалишта на територији Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 31/14); као и да оспорени закон не осигурава равноправност сва три 

конститутивна народа, те доводи у питање конститутивност народа, односно положај 

бошњачког народа у Републици; да је исти у узрочно-посљедичној вези са поменутом 

одлуком; даје се тумачење појединих одредаба наведених закона и указује на проблеме 

који се могу појавити због неусклађености оспореног закона са законима који су 

донесени на нивоу Босне и Херцеговине и ентитета Федерације БиХ. С тим у вези 

истакнуто је да је овај клуб дао Уставном суду иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости одредбе члана 7. став 1. тачка а) Правилника о 

процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 70/13), због дискриминаторног карактера 

исте, и да је Уставни суд исту прихватио и рјешењем број У-9/14 од 24. априла 2014. 

године покренуо поступак. 

   

 У одговору Народне скупштине Републике Српске на рјешење о прихватљивости 

предметног захтјева, који је достављен 12. јуна 2014. године, наведено је да: захтјев 

Клуба делегата бошњачког народа за заштиту виталног националног интереса 

бошњачког народа није утемељен на Уставу Републике Српске; да покретање поступка 

заштите виталног националног интереса бошњачког народа представља злоупотребу 

овог уставног института, јер се ствара нова пракса у погледу одлучивања о питању 

усклађености закона са Уставом Републике Српске, и да се тиме Вијеће народа 

Републике Српске, Заједничка комисија Народне скупштине и Вијећа народа, Вијеће за 

заштиту виталног интереса Уставног суда и Уставни суд Републике Српске 

инструментализују; да овај клуб погрешно тумачи одредбе Устава Републике Српске, 

као и да позивање на евентуалну угроженост права „између осталих, и бошњачког 
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народа“ не представља појединачни национални интерес ниједног народа. Истакнуто је 

такође да подносилац захтјева није навео на који начин је дошло до повреде виталног 

националног интереса бошњачког народа, осим да је оспорени закон неусаглашен са 

уставима ентитета и БиХ, одређеним међународним документима, као и његову 

корелацију са одређеним актима Владе Републике Српске. Подносилац захтјева у 

достављним образложењима, како је наведено, не указује на повреду виталног 

националног интереса, већ износи неслагање са оспореним законским рјешењем. Такође 

се наводи да се одредбе оспореног закона једнако односе на све адресате, без обзира на 

националност, јер се примјењују на све субјекте у поступку стицања и престанка 

држављанства Републике Српске. Сагласно наведеном, предлаже се да Вијеће одбије 

захтјев Клуба делегата бошњачког народа.  

 

 Клуб делегата српског народа и Клуб делегата хрватског народа у Вијећу народа 

Републике Српске нису доставили одговор на рјешење о прихватљивости захтјева.  

 

 Оспореним Законом о држављанству Републике Српске уређују се начин, услови 

и поступак за стицање и престанак држављанства Републике Српске (члан 1).  

 

Одредбама Закона, систематизованим у поглавља I, II, III, V и VII прописано је: 

да сви држављани Републике Српске уживају иста људска права и основне слободе 

утврђене Уставом БиХ и Уставом Републике Српске, као и заштиту тих права на 

територији Републике Српске (члан 4); да се држављанство Републике Српске стиче: а) 

поријеклом, б) рођењем на територији Републике Српске, в) пријемом држављанина 

Федерације БиХ у држављанство Републике Српске, г) усвојењем, д) прирођењем и на 

основу међународног споразума (члан 5); да дијете рођено у иностранству, чији 

родитељи у тренутку рођења дјетета имају држављанство Федерације БиХ и 

пребивалиште на територији Републике Српске, стиче држављанство Републике Српске 

уколико су родитељи дјетета с тим сагласни, као и да дијете рођено у иностранству, чији 

један родитељ у тренутку рођења дјетета има држављанство Федерације БиХ и 

пребивалиште на територији Републике Српске, а други родитељ нема држављанство 

Републике Српске, односно Федерације БиХ, а има одобрен привремени боравак на 

територији Републике Српске, стиче држављанство Републике Српске уколико су 

родитељи дјетета с тим сагласни (члан 8. став 2. и 3); да дијете рођено на територији 

Републике Српске, чији родитељи у вријеме рођења дјетета имају држављанство 

Федерације БиХ, стиче држављанство Републике Српске уколико су родитељи дјетета с 

тим сагласни, те да дијете рођено на територији Републике Српске, чији један родитељ у 

вријеме рођења дјетета има држављанство Федерације БиХ и пребивалиште на 

територији Републике Српске, а други родитељ нема држављанство Републике Српске, 

односно Федерације БиХ, а има одобрен привремени боравак на територији Републике 

Српске, стиче држављанство Републике Српске уколико су родитељи дјетета с тим 

сагласни (члан 9. став 1. и 2); да брачни супружник држављанина Републике Српске који 

је страни држављанин може стећи држављанство Републике Српске под сљедећим 

условима: а) да је брак трајао најмање пет година прије подношења захтјева и да још 

увијек траје у вријеме подношења захтјева, б) да му престане раније држављанство прије 

стицања држављанства Републике Српске, осим ако се не предвиђа другачије 

билатералним споразумом закљученим између Босне и Херцеговине и друге државе, 

који је одобрила Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине у складу са чланом IV 

4. д) Устава БиХ, с тим да се престанак ранијег држављанства не захтијева ако то није 

дозвољено или се не може разумно захтијевати, в) да има одобрен стални боравак на 

територији Републике Српске, г) да не представља пријетње по безбједност Босне и 

Херцеговине и Републике Српске, а министар доноси подзаконски акт којим се 

детаљније регулише прибављање доказа из овог члана (члан 12); да држављанину који 
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живи на територији Републике Српске може бити одобрен отпуст из држављанства 

Републике Српске на основу захтјева за отпуст, уз одговарајуће приложене документе 

којима доказује: да је измирио имовинско-правне обавезе из брачних и родитељских 

односа према лицима која имају пребивалиште на територији Републике Српске, 

односно да се против њега у Републици Српској не води кривични поступак за кривична 

дјела у складу са Кривичним законом Републике Српске или, ако је осуђен на казну 

затвора у Републици Српској, да је ту казну издржао (члан 20. тачка д) и г)); да лице 

којем је престало држављанство Републике Српске одрицањем или отпустом, ради 

стицања или задржавања држављанства друге државе, може поднијети захтјев за 

поновно стицање држављанства Републике Српске, ако испуњава услове из члана 11. 

овог закона, осим услова из става 1. тачка а) и б), само ако има одобрен привремени 

боравак на територији Републике Српске најмање годину дана непосредно прије 

подношења захтјева или одобрен стални боравак (члан 28. став 1); да је лице с 

пребивалиштем у Брчко Дистрикту БиХ из члана 30. став 2. и 3. овог закона које жели да 

стекне држављанство Републике Српске остваривањем права на избор ентитетског 

држављанства или промјеном ентитетског држављанства, дужно поднијети писмени 

захтјев надлежном министарству Републике Српске путем надлежног органа Брчко 

Дистрикта БиХ (члан 31. став 4); да се све одлуке о стицању, односно престанку 

држављанства Републике Српске, осим одлука из чланова 6, 7, 8, 9, 10, 29, 30, 37, 38. и 

39. овог закона, обавезно достављају Министарству цивилних послова Босне и 

Херцеговине у року од 21 дан од њиховог доношења и те одлуке ступају на снагу 60 

дана након достављања Министарству цивилних послова БиХ (члан 33. став 1);  да се 

захтјев из члана 11. став 1. тачка ђ) овог закона не односи на исељенике који испуњавају 

услове из члана 14. овог закона и којима је прије ступања на снагу овог закона 

неправично одузето држављанство бивше СФРЈ, односно бивше Краљевине Југославије, 

а такође ни на прву и другу генерацију њихових потомака (члан 40); те да Министарство 

цивилних послова БиХ прописује изглед и садржај обрасца увјерења о држављанству 

(члан 42).                                  

 

У поступку оцјењивања да ли је оспореним Законом о држављанству Републике 

Српске дошло до повреде виталног националног интереса бошњачког народа Вијеће је 

имало у виду да је Амандманом XLVII на члан 6. Устава Републике Српске утврђено да 

грађани Републике Српске имају држављанство Републике Српске, као и да је тачком 18. 

Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, 

утврђено да Република уређује и обезбјеђује, између осталог, и друге односе од интереса 

за Републику, у складу са Уставом. Такође, Вијеће је имало у виду члан 10. Устава, 

којим је утврђено да су грађани равноправни у слободама, правима и дужностима, и 

једнаки  пред законом, те уживају исту правну заштиту без обзира на расу, пол, језик, 

националну припадност, вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, 

имовно стање, политичко и друго увјерење, друштвени положај или друго лично 

својство.   

Поред тога, Вијеће је имало у виду да је заштита виталних националних  интереса 

конститутивних народа утврђена чланом 70. Устава, који је допуњен Амандманом 

LXXVII на Устав Републике Српске, као принцип заштите одређеног круга колективних 

права као што су остваривање права конститутивних народа да буду адекватно 

заступљени у законодавним, извршним и правосудним органима власти, идентитет 

једног конститутивног народа, уставни амандмани, организација органа јавне власти, 

једнака права у процесу доношења одлука, образовање, вјероисповiјест, језик, његовање 

културе, традиције и културно насљеђе, територијална организација, систем јавног 

информисања и друга питања која би се третирала као питања од виталног националног 

интереса уколико тако сматра 2/3 једног од клубова делегата конститутивних народа у 

Вијећу народа. Такође, Вијеће је имало у виду и  члан 5. став 1. алинеја 2. Устава, према 
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којој се уставно уређење Републике темељи на обезбјеђивању националних 

равноправности и заштити виталних националних  интереса конститутивних народа.  

 

Полазећи од наведених одредби Устава, одредби Закона о држављанству 

Републике Српске, те узимајући у обзир наводе Клуба делегата бошњачког народа, као и 

одговор Народне скупштине Републике Српске на рјешење о прихватљивости захтјева 

овог клуба делегата у Вијећу народа Републике Српске, Вијеће је оцијенило да 

нормирањем као оспореним Законом није дошло до повреде виталног националног 

интереса бошњачког народа.  

 

Разматрајући захтјев Клуба делегата бошњачког народа, Вијеће је, прије свега, 

утврдило да наводи из достављених образложења Клуба делегата бошњачког народа не 

указују на повреду ниједног права из оквира заштите виталног националног интереса 

било којег конститутивног народа посебно, утврђених чланом 70. Устава, који је 

допуњен Амандманом LXXVII на Устав Републике Српске. Ови наводи могу, 

евентуално, бити основ за покретање поступка апстрактне оцјене уставности Закона о 

држављанству Републике Српске пред Уставним судом, јер се указује на уставно начело 

равноправности и једнакости грађана из члана 10. Устава Републике Српске. 

 

Надаље, Вијеће је оцијенило да, имајући у виду стандарде заштите људских права 

и начело владавине права, тј. да закон мора садржавати јасне и прецизне формулације, а 

законске посљедице морају бити извјесне и примјерене очекивањима за оне на које ће се 

примјењивати, из оспореног закона произлази да питање начина, услова и поступка 

стицања и престанка држављанства Републике Српске има одређену законску разраду у 

домену њиховог остваривања и начина заштите којим би се могли осигурати 

задовољавајући ефекти у његовој примјени. Ове одредбе по свом садржају, такође, не 

праве разлику по националном критерију међу субјектима на које се оне односе. Стога je 

Вијеће оцијенило неоснованом тврдњу Клуба делегата бошњачког народа да би 

оспореним Законом конститутивни бошњачки народ, односно грађани бошњачке 

националности дошли у неповољнију и дискриминаторску позицију због тога што, како 

наводе, исти има техничких пропуста и није усклађен са Уставом БиХ, те законима који 

су донесени на нивоу БиХ и ентитета Федерације БиХ. На основу изложеног, Вијеће је 

утврдило да се ниједном одредбом Закона не даје предност неком конститутивном 

народу у односу на остале, нити се праве разлике међу њима, јер се овај закон у цјелини 

једнако односи на све народе и грађане у Републици Српској.    

 

Сагласно наведеном, Вијеће је оцијенило да оспорени Закон о држављанству 

Републике Српске не представља повреду виталног националног интереса ниједног 

конститутивног народа, у конкретном случају бошњачког конститутивног народа. 

Вијеће се, с обзиром на своју надлежност утврђену чланом 115. Устава Републике 

Српске и с обзиром на то да у овом случају није ријеч о виталном националном интересу 

у смислу одредаба Устава Републике Српске, није упуштало у оцјену сагласности 

оспореног Закона са Уставом Босне и Херцеговине, Законом о држављанству БиХ и 

Законом о држављанству ФБиХ.  

 

 У вези са тврдњом Клуба делегата бошњачког народа да се оспореним законом  

крше гаранције из члана 14. Европске конвенције за заштиту људских права и основних 

слобода, те члана 1. Протокола број 12. уз Конвенцију, Вијеће је оцијенило да се Закон у 

цјелини једнако односи на права Бошњака као и на права било којег другог народа, те 

због тога његове одредбе не могу угрозити витални национални интерес ни довести до 

дискриминације у уживању било којег од права гарантованих Уставом Републике 

Српске и Европском конвенцијом за заштуту људских права и основних слобода.           
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У погледу става Клуба делегата бошњачког народа да ентитетски закон треба да 

произлази из државног закона, као и корелације са Одлуком Владе Републике Српске о 

вршењу провјере тачности и истинитости података приликом пријаве пребивалишта на 

територији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/14), 

Вијеће је оцијенило да се овакви наводи не могу довести у везу са институтом заштите 

виталног националног интереса конститутивних народа који је утврђен Уставом 

Републике Српске.      

 

На основу изложеног Вијеће је одлучило као у изреци ове одлуке.         

 

      

Ову одлуку Вијеће за заштиту виталног интереса донијело је у саставу: 

предсједник Суда Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Амор Букић, Златко 

Куленовић, Зоран Липовац, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић.   

 

Број: УВ-2/14                                                                       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 

25. јуни 2014. године                                              Вијећа за заштиту виталног интереса                                              

                                                                                 при Уставном суду Републике Српске   

 

                                                                                    Академик проф. др Снежана Савић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оспореним законом није повријеђен витални интерес конститутивног 

народа, јер његовим нормама није доводено у питање ниједно право из оквира права 

од виталног националног интереса која гарантује Устав, с обзиром да се одредбама 

Закона не даје предност неком конститутивном народу у односу на остале народе и 

грађане. 

 
 

 

 

Одлука 

Број: УВ-3/14 oд 22. октобра 2014. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 96/14 

 

На основу Амандмана LXXXII тачка б) став 5. и 6. на Устав Републике Српске, 

члана 115. Устава Републике Српске и члана 60. став 2. Закона о Уставном суду 

Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 92/12), Вијеће за 

заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске, на сједници одржаној 22. 

октобра 2014. године,  д о н и ј е л о  је  

 

 



336 

 

О Д Л У К У 

 

 

 Утврђује се да Законом о допунама Закона о извршном поступку који је 

Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 2. јула 2014. 

године није повријеђен витални национални интерес бошњачког народа.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Предсједавајући Вијећа народа Републике Српске доставио је 16. септембра 2014. 

године Уставном суду Републике Српске – Вијећу за заштиту виталног интереса (у 

даљем тексту: Вијеће) акт број 03.1/I-249/14 од 16. септембра 2014. године којим се, 

сагласно захтјеву Клуба делегата бошњачког народа, тражи утврђивање повреде 

виталног националног интереса бошњачког народа у Закону о допунама Закона о 

извршном поступку који је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници 

одржаној 2. јула 2014. године. Уз наведени акт достављен је поменути закон, Одлука о 

покретању поступка за заштиту виталног националног интереса бошњачког народа број 

03.2-5-38/14 од 14. јула 2014. године и Образложење ове одлуке број 03.2-5-38/14-1 од 

21. јула 2014. године.  

 

У акту предсједавајућег Вијећа народа наводи се да је Народна скупштина 

Републике Српске на Тридесет петој сједници, одржаној 2. јула 2014. године, изгласала 

Закон о допунама Закона о извршном поступку, те је сагласно Амандману LXXXII на 

Устав Републике Српске, овај закон достављен на разматрање Вијећу народа. Клуб 

делегата бошњачког народа је поменутим актом одлучио да покрене процедуру заштите 

виталног националног интереса бошњачког народа, јер сматра да је предметним законом 

повријеђен витални национални интерес бошњачког народа. С обзиром на то да Вијеће 

народа није постигло сагласност свих клубова поводом предметног закона, као ни 

Заједничка комисија Народне скупштине и Вијећа народа, питање је прослијеђено 

Уставном суду – Вијећу за заштиту виталног интереса, да донесе одлуку да ли је овим 

законом повријеђен витални национални интерес бошњачког народа. 

 

Одлучујући о прихватљивости захтјева Вијеће је на сједници одржаној 22. 

септембра 2014. године донијело рјешење број УВ-3/14, којим је утврђено да је 

прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике 

Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у 

Закону о допунама Закона о извршном поступку који је Народна скупштина Републике 

Српске изгласала на сједници одржаној 2. јула 2014. године. Наиме, Вијеће је утврдило 

да су испуњене процесне претпоставке за прихватљивост захтјева, цијенећи чињенице да 

је обавијест о покретању поступка за заштиту виталног националног интереса Вијећу 

доставио предсједавајући Вијећа народа Републике Српске, те да је Одлука о покретању 

поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа једногласно 

донесена у Клубу делегата бошњачког народа. У Вијећу народа Републике Српске о 

поменутом захтјеву гласало се по процедури за заштиту виталног националног интереса, 

али није постигнута сагласност. Заједничка комисија Вијећа народа и Народне 

скупштине такође није постигла сагласност поводом Закона о допунама Закона о 

извршном поступку. 

       

Сагласно члану 50. став 2. и 3. Пословника о раду Уставног суда Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 114/12, 29/13 и 90/14), Вијеће је 22. 

септембра 2014. године Клубу делегата српског народа и Клубу делегата хрватског 



337 

 

народа у Вијећу народа Републике Српске и Народној скупштини Републике Српске 

доставило на одговор наведено рјешење о прихватљивости захтјева Клуба делегата 

бошњачког народа. 

 

У образложењу које је достављено уз Одлуку о покретању поступка заштите 

виталног националног интереса бошњачког народа наведено је да Клуб делегата 

бошњачког народа сматра да је чланом 3. Закона о допунама Закона о извршном 

поступку повријеђен витални национални интерес бошњачког народа, јер се њиме 

лицима која су у својству ратних заробљеника задржавана у логорима на територији 

Републике Српске, а имајући у виду да се ради о, углавном, припадницима бошњачког 

народа, ускраћује право на накнаду материјалне и нематеријалне штете настале у 

периоду ратних дејстава. Предметним образложењем се изричито констатује 

неусаглашеност члана 3. Закона са чланом 1. Протокола број 12 уз Европску конвенцију 

за заштуту људских права и основних слобода. У образложењу се, такође, износи 

становиште да члан 3. Закона, у корелацији са одредбама Закона о унутрашњем дугу 

Републике Српске и чланом 182. Закона о раду, значи наставак процеса ускраћивања 

права жртвама тортуре и других тешких повреда људских права. С тим у вези, а у 

контексту Општег коментара број 3. Комитета УН-а против тортуре, смјерница 

Комитета министара Савјета Европе о искорјењивању некажњивости за озбиљне 

повреде људских права, као и становишта Европског суда за људска права да 

потраживања по основу „ратне штете“ треба да буду измирена готовинском исплатом, 

истиче се потреба да жртвама повреда људских права буду осигуране пуне и ефективне 

мјере репарације, које не смију да зависе од парламентарне већине.  

   

У одговору Народне скупштине Републике Српске на рјешење о прихватљивости 

предметног захтјева, који је достављен 30. септембра 2014. године, наводи се да захтјев 

Клуба делегата бошњачког народа за заштиту виталног националног интереса 

бошњачког народа није утемељен на Уставу Републике Српске. Доносилац оспореног 

закона, у првом реду, сматра да је захтјев непрецизно и непотпуно формулисан, јер је 

оспорен цјелокупан Закон о допунама Закона о извршном поступку, док се оспоравање, 

суштински, односи само на одредбе члана 3. којима се, у члану 166. Закона о извршном 

поступку, додају ставови 8. и 9. Такође се наводи да је оспорено законско рјешење у 

функцији стварања позитивне подлоге за рјешавање предметне материје на начин да се 

сва лица која су у току ратних сукоба била неосновано лишена слободе, а то је утврђено 

правоснажним судским одлукама пред редовним судовима у Босни и Херцеговини, 

доведу у равноправан положај, а да се истовремено постигне заштита буџета Републике, 

тако да обавезе настале на основу правоснажних и извршних судских одлука постају 

унутрашњи дуг Републике. Поред тога, истиче се да се у конкретном случају ради о 

погрешном и произвољном тумачењу Устава, будући да одредбама предметног закона 

није повријеђен витални национални интерес бошњачког народа, нити било којег другог 

народа у Републици Српској. Предметни закон се једнако односи на све адресате, јер се 

примјењује на све правоснажне одлуке које се тичу накнаде штете настале у току ратних 

сукоба, без обзира на то у чију корист су донесене, што је познато и подносиоцу 

захтјева, будући да истиче да ће се оспорене одредбе негативно одразити углавном на 

Бошњаке. С обзиром на изложено, законодавац је становишта да је Клуб делегата 

бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске, у суштини незадовољан 

концептом Закона о допунама Закона о извршном поступку, иницирајући механизам 

заштите виталног националног интереса умјесто релевантне законодавне процедуре, 

наставља континуитет злоупотребе овог института. Сходно наведеном, Народна 

скупштина предлаже да Вијеће одбије захтјев Клуба делегата бошњачког народа. 

Клуб делегата српског народа и Клуб делегата хрватског народа у Вијећу народа 

Републике Српске нису доставили одговор на рјешење о прихватљивости захтјева.  
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Оспореном одредбом члана 3. Закона о допунама Закона о извршном поступку  

прописано је да се члану 166. Закона о извршном поступку („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12 и 67/13) послије става 7. 

додају нови ставови 8. и 9. који гласе: „(8) Извршење новчаних потраживања на терет 

средстава буџета Републике Српске, градова и општина, спроводи се до висине износа 

на позицији буџета предвиђеној за те намјене, у складу са Законом о извршењу буџета 

Републике Српске и одлуком о усвајању буџета Републике Српске, градова и општина. 

(9) У буџету Републике, градова и општина за сваку фискалну годину, обезбјеђују 

се средства на име извршења правоснажних судских пресуда, споразума о признању 

кривице или закљученим поравнањем пред судом или другим надлежним органом, у 

складу са Законом о буџетском систему, Законом о извршењу буџета и одлуком о 

усвајању буџета Републике, градова и општина за одговарајућу фискалну годину.“ 

 

У поступку оцјењивања да ли је оспореним Законом о допунама Закона о 

извршном поступку дошло до повреде виталног националног интереса бошњачког 

народа Вијеће је имало у виду да је тачкама 6, 17. и 18. Амандмана XXXII на Устав 

Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, утврђено да Република уређује и 

обезбјеђује, између осталог, својинске и облигационе односе и заштиту свих облика 

својине, финансирање остваривања права и дужности Републике, као и друге односе од 

интереса за Републику, у складу са Уставом, као и да се, у складу са чланом 122. Устава, 

оснивање, надлежност, организација и поступак пред судовима утврђују законом.  

 

Поред тога, Вијеће је имало у виду да је заштита виталних националних  интереса 

конститутивних народа утврђена чланом 70. Устава, који је допуњен Амандманом 

LXXVII на Устав Републике Српске, као принцип заштите одређеног круга колективних 

права као што су остваривање права конститутивних народа да буду адекватно 

заступљени у законодавним, извршним и правосудним органима власти, идентитет 

једног конститутивног народа, уставни амандмани, организација органа јавне власти, 

једнака права у процесу доношења одлука, образовање, вјероисповијест, језик, његовање 

културе, традиције и културно насљеђе, територијална организација, систем јавног 

информисања и друга питања која би се третирала као питања од виталног националног 

интереса уколико тако сматра 2/3 једног од клубова делегата конститутивних народа у 

Вијећу народа. Такође, Вијеће је имало у виду и  члан 5. став 1. алинеја 2. Устава, према 

којој се уставно уређење Републике темељи на обезбјеђивању националних 

равноправности и заштити виталних националних  интереса конститутивних народа.  

 

Полазећи од наведених одредби Устава, одредби Закона о допунама Закона о 

извршном поступку, те узимајући у обзир наводе Клуба делегата бошњачког народа, као 

и одговор Народне скупштине Републике Српске на рјешење о прихватљивости захтјева 

овог клуба делегата у Вијећу народа Републике Српске, Вијеће је оцијенило да 

нормирањем као у оспореном закону није дошло до повреде виталног националног 

интереса бошњачког народа.  

 

Разматрајући захтјев Клуба делегата бошњачког народа, Вијеће је, прије свега, 

утврдило да наводи из достављених образложења Клуба делегата бошњачког народа не 

указују на повреду ниједног права из оквира заштите виталног националног интереса 

било којег конститутивног народа посебно, утврђених чланом 70. Устава, који је 

допуњен Амандманом LXXVII на Устав Републике Српске. Ови наводи могу, 

евентуално, бити основ за покретање поступка апстрактне оцјене уставности Закона о 

допунама Закона о извршном поступку пред Уставним судом, јер се, на примјер, истима 

указује на уставне гаранције које се односе на право лица, неоправдано и без основа 
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лишеног слободе, на рехабилитацију, накнаду штете, те гаранције самосталности и 

независности у поступању судова, и слично. 

Цијенећи наводе подносиоца захтјева да је оспореном законском одредбом 

повријеђен витални национални интерес бошњачког народа као и да су припадници овог 

народа доведени у неравноправан положај јер ће се оспорено нормирање негативно 

одразити углавном на Бошњаке који су, у великом броју, исходили извршне судске 

наслове за накнаду тзв. ратне штете, Вијеће је утврдило да се предметна законска 

одредба, али и закон у цјелини, не односи на припаднике ниједног конститутивног 

народа појединачно. Закон, дакле, не садржи национални предзнак, већ се, независно од 

њихове националне припадности, подједнако односи на сва лица која су исходила 

правоснажне и извршне судске одлуке за накнаду штете, па и по основу неоснованог 

лишења слободе у периоду ратних дејстава. Нема дилеме да су у Републици Српској, 

поред припадника бошњачког народа, овакве пресуде донесене и у корист лица из реда 

других конститутивних народа, тако да се оспорена одредба примјењује на све ове 

субјекте. Поред тога, овакво законско прописивање не доводи у питање могућност свих 

лица, ималаца извршних наслова да, под једнаким условима, реализују своје право 

утврђено у истима, тако да се њиме не стварају услови за дискриминацију припадника 

ниједног конститутивног народа, нити осталих грађана. Сходно наведеном Вијеће је 

оцијенило да су неосновани наводи подносиоца захтјева да су оваквим прописивањем у 

неравноправан положај доведени припадници бошњачког народа, те да је тиме 

повријеђен њихов витални национални интерес. 

 

Исто тако, позивање подносиоца захтјева на поједине међународне документе 

којима је гарантовано право на адекватну компензацију, репарацију, рехабилитацију и 

друге видове сатисфакције лица неосновано лишених слободе, као и праксу Европског 

суда за људска права, није од значаја у овом поступку, јер захтјев за заштиту виталног 

националног интереса Вијеће може оцјењивати само у односу на одредбе Устава 

Републике Српске којим је дефинисан витални национални интерес конститутивних 

народа и поступак пред овим вијећем за његову заштиту.     

 

На основу изложеног Вијеће је одлучило као у диспозитиву ове одлуке. 

 

Ову одлуку Вијеће за заштиту виталног интереса донијело је у саставу: 

предсједник Суда Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор 

Букић, Златко Куленовић и проф. др Душко Медић.   

 

Број: УВ-3/14                                                                      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

22. октобар 2014. године                                      Вијећа за заштиту виталног интереса                                              

                                                                        Уставног суда Републике Српске   

 

                                                                                     Миленко Араповић          

 
Оспореним законом није повријеђен витални интерес конститутивног 

народа, јер његовим нормама није доводено у питање ниједно право из оквира права 

од виталног националног интереса која гарантује Устав, с обзиром да се одредбама 

Закона не даје предност неком конститутивном народу у односу на остале народе и 

грађане. 
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ПРЕДМЕТНИ РЕГИСТАР 
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НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

                                                                                                          Број одлуке           страна 

 

-ЗАКОНИ                 

 

- Закон о пензијском и инвалидском осигурању                                 У-56/12 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 134/11).                     У-34/13 

 

 -Закон о пензијском и инвалидском осигурању 

 ("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11 и 82/13).           У-19/13 

                                                                                                                 У-21/13 

                                                                                                                 У-22/13 

                                                                                                                 У-53/13 

                                                                                                                 У-54/13 

 

- Закон о раду ("Службени гласник Републике  

  Српске" број 55/07 – пречишћени текст).                                        У-19/13 

 

-Закон о правима бораца, војних инвалида и породица 

  погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата 

  Републике Српске („Службени гласник  

  Републике Српске“ број 134/11).                                                        У-2/13 

 

- Закон о судовима Републике Српске ("Службени  

  гласник Републике Српске" број 37/12).                                           У-6/13 

 

- Закон о судским таксама (“Службени гласник  

  Републике Српске“ бр. 73/08, 49/09, 67/13 и 63/14).                       У-64/13 

 

- Закон о ванпарничном поступку („Службени гласник  

  Републике Српске“ број 36/09).                                                         У-32/13 

 

- Закон о сузбијању организованог и најтежих  

  облика привредног криминала („Службени  

  гласник Републике Српске“ бр. 37/06, 69/06 и 99/07).                    У-47/09 

 

- Закон о сузбијању организованог и најтежих  

  облика привредног криминала („Службени гласник 

  Републике Српске“ број 111/07 – пречишћени текст).                 У-47/09 

 

- Закон о платама и другим накнадама судија 

   и тужилаца у Републици Српској ("Службени  

гласник Републике Српске" број 30/07).                                         У-6/13 

 

- Закон о измјенама и допуни Закона о платама и 

   другим накнадама судија и тужилаца  у Републици Српској 

 ("Службени гласникРепублике Српске" број 116/12).                     У-6/13 

 

- Закон о измјенама и допуни Закона о платама и  

  другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској 

  („Службени гласник Републике Српске“ број 116/12).                 У-79/13 
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- Закон о стварним правима („Службени гласник  

  Републике Српске“ бр. 124/08, 3/09, 58/09 и 95/11).                     У-32/13 

 

- Закон о државним службеницима ("Службени гласник  

   Републике Српске" бр. 118/08, 117/11 и 37/12)                             У-77/13   

    

 - Закон о платама запослених у области 

   просвјете и културе Републике Српске  

  („Службени гласник Републике Српске“ број 31/14).                   У-56/13 

 

- Закон о платама запослених у области 

  просвјете и културе Републике Српске  

 („Службени гласник Републике Српске“ 

  број 118/07, 64/08, 116/09 и 116/12).                                                 У-56/13 

                                                                                

 - Закон о платама запослених лица у јавним 

  установама у области здравства Републике Српске 

  („Службени гласник Републике Српске“ број 11/09).                    У-75/13 

           

- Закон о основном образовању и васпитању 

 (“Службени гласник бр. 74/08, 71/09 и 104/11).                               У-20/13 

 

- Закон о комуналним дјелатностима  

(„Службени гласник Републике Српске“ број 124/11).                      У-23/13 

                                                                                                                 У-80/13                                                                                                                     

-Закон о приватизацији пословних зграда,  

  пословних просторија и гаража („Службени гласник 

  Републике Српске“ бр. 98/04, 71/10 и 30/12).                                    У-7/13 

 

- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник 

 Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13).                     У-23/14 

 

- Закон о уређењу простора и грађењу ("Службени 

   гласник Републике Српске" број 40/13).                                           У-82/13 

 

- Закон о експропријацији („Службени гласник  

  Републике Српске“ бр. 112/06, 37/07, 66/08 и 110/08).                     У-46/13 

 

-Закон о премјеру и катастру Републике Српске  

(„Службени гласник Републике Српске“ број 6/12).                          У-67/13 

 

- Закон о  порезу на непокретности („Службени 

  гласник Републике Српске“ бр. 110/08 и 118/09).                            У-90/13 

 

- Закон о посебним начинима измирења 

  пореског дуга („Службени гласник  

 Републике Српске“ бр. 66/13 и 52/14).                                                У-57/13 

 

- Закон о гробљима и погребној дјелатности 

 (“Службени гласник Републике Српске” бр. 31/13 и 6/14).              У-60/13 
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- Закон о измјенама и допунама Закона  

   о привредним друштвима („Службени гласник  

   Републике Српске“ број 100/11).                                                       У-58/13 

 

- Закон о преузимању акционарских 

  друштава („Службени гласник Републике  

  Српске“ бр. 65/08, 92/09 и 59/13).                                                       У -9/13 

 

-  Закон о шумама („Службени гласник 

  Републике Српске“ број 75/08 и 60/13).                                            У-63/13 

 

- Закон о трговини („Службени гласник  

  Републике Српске“ бр. 6/07 и 52/11).                                                У-92/13 

 

- Закон о ветеринарству у Републици 

  Српској („Службени гласник 

  Републике Српске“ бр. 42/08 и 6/12).                                                У-17/13 

 

- Закон о осигурању од одговорности за 

  моторна возила и осталим обавезним  

  осигурањима од одговорности ("Службени гласник 

  Републике Српске" бр. 17/05, 64/06 и 12/09)                                    У-82/12 

 

- Закон о измјенама и допунама Закона о прекршајима 

 Републике Српске («Службени гласник  

Републике Српске » број 29/10)                                                             У-92/12 

 

- Закон о заштити од насиља у породици 

 («Службени гласник Републике Српске» број 102/12)                       У-92/12                                                                                     

 

 

 

ВИТАЛНИ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС 

 КОНСТИТУТИВНИХ НАРОДА 

 

- Закон о измјени и допуни Закона о унутрашњем  

  дугу Републике Српске, који је Народна скупштина 

  Републике Српске изгласала на сједници 

  одржаној 27. фебруара 2014. године                                            УВ-1/14 

 

- Закон о држављанству Републике Српске,  

  који је Народна скупштина Републике Српске  

  изгласала на сједници одржаној 10. априла 2014. године             УВ-2/14 

 

-Закон о допунама Закона о извршном поступку 

 који је Народна скупштина Републике Српске 

 изгласала на сједници одржаној 2. јула 2014. године.                      УВ-3/14 
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ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

 -Уредба о борачком додатку ("Службени гласник  

  Републике Српске" број 52/13).                                                          У-50/12 

 

- Уредба о измјенама и допунама Уредбе о 

   борачком додатку ("Службени гласник 

   Републике Српске" број 46/12).                                                         У-50/12 

 

- Уредба о поступку за додјелу и престанак статуса 

   удружења од јавног интереса („Службени гласник  

   Републике Српске“ бр. 71/05, 65/07 и 98/13).                                   У-73/13 

 

- Уредба о минимуму процеса рада и начину 

   његовог обезбјеђивања у образовним установама 

   и установама ученичког и студентског смјештаја  

   (''Службени гласник Републике Српске“ број 124/12).                      У-24/13 

 

 

- Одлука о допуни Одлуке о додјели статуса  

   удружења од јавног интереса („Службени гласник 

   Републике Српске“ број 117/10).                                                       У-73/13  

 

 

МИНИСТАРСТВА И ДРУГИ  

РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ 

 

 

- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 

  радних мјеста у Министарству просвјете и културе 

  ("Службени гласник Републике Српске" број 50/13).                      У-77/13 

 

- Правилник о поступку додјеле овлашћења за спровођење 

 обавезних ветеринарских мјера и поступку уписа у регистар 

 овлашћених ветеринарских организација („Службени гласник  

Републике Српске“ број 87/12)                                                             У-17/13 

 

- Правилник о усклађивању и регистрацији редова вожње  

("Службени гласник Републике Српске" број 6/13)                           У-11/13 

 

- Правилник о дисциплинској и материјалној 

  одговорности службеника јединице локалне 

  самоуправе ("Службени гласник  

  Републике Српске" број 37/05).                                                         У-61/13 

 

- Правилник о поступцима који се могу сматрати 

  манипулацијом и другим облицима злоупотребе  

  на тржишту и обавезама учесника на тржишту 

  у циљу њиховог откривања и спречавања (“Службени 

  гласник Републике Српске” број 60/12).                                           У-81/12 
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- Програм рјешавања проблема расељених лица,  

  повратника и избјеглица за 2013. годину Министарства 

  за избјеглице и расељена лица Владе Републике Српске.                  У-40/13 
 

- Одлука о висини накнада за коришћење података и  

  пружања услуга Републичке управе за геодетске и 

  имовинско-правне послове (“Службени гласник  

  Републике Српске” бр. 18/12 и 27/12).                                              У-72/13 

 

- Правилник о финансирању основних школа 

 (“Службени гласник Републике Српске” број 5/09).                     У-20/13  

 

- Правилник о финансирању основних школа 

 („Службени гласник Републике Српске“ број 5/09 и 75/14).       У-47/13 

 

- Правилник о процедури пријема радника 

  у радни однос у основној школи („Службени гласник  

  Републике Српске” број 70/13).                                                      У-81/13 

 

- Правилник о садржају и начину полагања 

  завршног и матурског испита у средњим  

  стручним и техничким школама („Службени гласник  

  Републике Српске“ број 9/09).                                                               У-24/13 

 

- Правилник о начину обављања послова контроле и  

  непосредног регулисања саобраћаја на путевима 

 („Службени гласник Републике Српске“ број 122/11).                       У-43/13 

 

 

ОПШТИНА – ГРАД 

 

- Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста  

 Административне службе Општине Костајница 

 („Службени гласник Општине Костајница" број 5/13).                    У-51/13 

 

- Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста  

 Административне службе Општине Костајница 

 („Службени гласник Општине Костајница" број 10/13).                  У-51/13 

 

- Правилник о премјештању, блокирању и деблокирању 

  непрописно паркираних возила („Службени гласник  

  Града Бања Лука“ број 25/09).                                                             У-92/11 

 

- Правилник о условима, начину коришћења,  

 организацији и начину наплате паркирања на 

  јавним паркиралиштима на подручју града Бања Лука 

 („Службени гласник Града Бања Лука“ број 25/09).                          У-92/11 

 

- Правилник о измјенама и допунама Правилника  

   о организацији и систематизацији радних мјеста  

   Административне службе Општине Србац  
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 („Службени гласник Општине Србац“ број 3/13).                             У-30/13 

 

- Правилник о општим и техничким условима  

  испоруке топлотне енергије („Службени гласник 

  Опшштине Челинац“ број 1/13).                                                         У-42/13 

 

-Правилник о платама општинских службеника и 

 других запослених радника у Административној 

 служби Општине Шипово (“Службени гласник  

 Општине Шипово” број 7/13)”.                                                          У-66/13 

 

-Одлука о вреловодној и топловодној мрежи и испоруци  

 топлотне енергије („Службени гласник Општине 

 Приједор“ бр. 5/07 – пречишћени текст, 9/10 и 5/13),                      У-72/12 

 коју је донијела Општина Приједор. 

 

- Одлука о безбједности саобраћаја на путевима Града 

  Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ број 21/09).    У-92/11 

 

- Одлука о доношењу регулационог плана стамбено-пословног 

 блока за простор између Карађорђеве улице, Крајишких бригада 

  и рјечице Црквена у Бањалуци ("Службени гласник  

  Града Бања Лука" број 27/05).                                                           У-59/13 

 

- Одлука о комуналној накнади („Службени  

  гласник Општине Брод“ бр. 3/12 и 4/13).                                          У-83/13 

 

- Одлука о ангажовању средстава број 01-013-346/11 

  од 26. септембра 2011. године („Службени гласник 

  Општине Добој“ број 7/11).                                                                У-15/13 

 

- Одлука о грађевинском земљишту  («Службени  

  гласник Општине Бијељина» бр. 12/09, 23/09 и 10/10).                   У-25/13  

 

- Одлука о радном времену у угоститељским, 

  трговинским, занатским, услужним и другим  

  објектима на подручју општине Прњавор („Службени  

  гласник Општине Прњавор" број 36/13).                                           У-92/13 

 

- Одлука о доношењу измјене Урбанистичког пројекта 

  градског дијела града Угљевика број: 01-363-8/13  

 („Службени билтен Општине Угљевик“ број 02/13).                    У-28/13 

 

- Одлука о измјени Одлуке о Регулационом плану 

  „Стара болница“ („Службени гласник Општине 

  Невесиње“ број 11/13).                                                                      У-15/14 

 

- Одлука о усвајању измјена и допуна Регулационог 

  плана градског насеља Шековићи („Службени гласник  

 Општине Шековићи“ број 8/13).                                                       У-70/13 

 

- Закључак број: 01-022-52/11 од 11. априла 2011. године, 
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  који је донијела Скупштина Општине Лакташи.                         У-77/12 

  

- Закључак број 01-013-353/11 од 26. септембра 2011. године, 

   који је донијела Скупштина Општине Добој                                У-15/13  

                                                                                       

  - Закључак број: 01-022-54/13 од 23. априла 2013. године 

 („Службени гласник Општине Шековићи“ број 5/13).                 У-70/13 

 

- Појединачни колективни уговор за запослене у 

 Административној служби Општине Шипово 

 (“Службени гласник Општине Шипово” број 10/13).                   У-66/13 

 

 

  ОСИГУРАЊЕ 

 

- Заједнички услови за осигурање власника, односно  

 корисника моторних и прикључних возила од  

 одговорности за штете причињене трећим лицима,  

 од 20. новембра 2000. године, које је донио Биро 

 осигурања Републике Српске.                                                        У-82/12 

 

- Наредба број 04-890/08 од 3. октобра 2008. године, 

  коју је донијела Агенција за осигурање  

  Републике Српске и „Књига штетника“ 

  која се води и размјењује између осигуравајућих  

  друштава у Републици Српској.                                                   У-82/12 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ  

 

 - Одлуке о усвајању Пречишћеног текста Правилника о  

   систематизацији послова и радних задатака, број Б 582/12 

   и број Б 582 а/12 од 9. октобра 2012. године, које је донио 

   директор АрцелорМиттал Приједор, д.о.о. Приједор.                  У-44/13 

 

 - Одлука о радном времену угоститељских, 

   занатско-предузетничких и трговинских објеката 

   на подручју општине Шипово (“Службени гласник 

   Општине Шипово” бр. 8/12, 4/13 и 8/13).                                        У-45/13 

 

- Посебни колективни уговор за запослене у области 

  здравства Републике Српске (“Службени гласник 

  Републике Српске“ број 95/09 и 18/11).                                             У-75/13 

 

- Колективни уговор у области металске индустрије и 

  рударства Републике Српске («Службени гласник  

  Републике Српске” број 63/07).                                                            У-76/13 

 

- Правилник о измјенама и допунама Правилника о  

  унутрашњој организацији и систематизацији  

  радних мјеста општинске административне службе  

  Фоча број: 02-014-253 од 18. септембра 2012.                                    У-5/14 
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- Посебни колективни уговор за запослене у  

 области локалне самоуправе („Службени 

 гласник Републике Српске“ 114/07).                                                    У-5/14 

                                                         

 -Посебни колективни уговор за запослене у 

  области медија и графичке дјелатности  

 Републике Српске (“Службени гласник                                            У-91/13 

 Републике Српске” број 94/06). 

 

 - Посебни колективни уговор за област  

  правосуђа (“Службени гласник Републике  

  Српске” бр. 115/06, 69/07, 18/08 и 63/08).                                        У-91/13 

 

 - Посебни колективни уговор за запослене у  

   органима управе Републике Српске (“Службени  

   гласник Републике Српске” бр. 14/08, 25/08 и 116/08).                  У-91/13 

 

- Посебни колективни уговор за запослене у 

  области здравства Републике Српске (“Службени 

  гласник Републике Српске” бр. 95/09 и 18/11).                                У-91/13       

      

-Посебног колективни уговора за запослене у  

  области унутрашњих послова Републике Српске  

 (“Службени гласник Републике Српске” бр. 72/06 и 16/08).          У-91/13 

 

- Грански колективни уговор финансијских  

  организација Републике Српске (“Службени  

  гласник Републике Српске” број 11/07).                                            У-91/13 

 

- Појединачни колективни уговор Јавног предузећа 

 „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац број: 01-4374/08.               У-38/13 

 

- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности  

  радника Технолошке школе Бања Лука, број: 1724  

  од 1. новембра 2010. године.                                                                 У-39/13 

 

-Правилник о 40-часовној радној недјељи 

 наставника и стручних сарадника у средњој  

 школи  („Службени гласник Републике  

 Српске“ бр. 64/09, 74/09, 75/10 и 92/10).                                              У-24/13 

 

- Пречишћенi текст Правилника о систематизацији послова  

и радних задатака број Б 582 а/12 од 9. октобра 2012. године,  

које је донио директор Арцелор Миттал Приједор, д.о.о.                  У-44/13 

 

 

 

 

СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ 
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-Приједлог Окружног суда у Бањалуци за  

 рјешавање сукоба надлежности између 

 Окружног суда у Бањалуци и Правобранилаштва  

 Републике Српске.                                                                               У-16/14 

 

 

АКТИ УСТАНОВА, ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА, ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

- Статут Зависног предузећа „Рудник и Термоелектрана  

  Гацко“, акционарско друштво Гацко, број: 01-СА-7025/5, 

  од 10. августа 2012. године.                                                                У-73/12 

 

- Статут Јавне установе Средњошколски 

   центар "Јован Дучић" Кнежево број: 715/12  

  од 29. новембра 2012. године.                                                              У-24/13 

 

-Статут политичке организације Савеза независних  

 социјалдемократа број: 01-362-2/11.                                                  У-69/12 

 

       

УСТАВНИ СУД  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

- Пословник о раду Уставног суда  

  Републике Српске (“Службени гласник  

  Републике Српске” број 114/12, 29/13 и 90/14).                                   У-5/13 

 
 


