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НАПОМЕНЕ 

 

 

 Билтен Уставног суда Републике Српске је службено гласило које се редовно 

публикује од 1999. године са циљем да се, кроз овај вид остварења принципа јавности 

рада, стручној, али и осталој јавности, презентује и учини ближим дјеловање и 

уставносудска пракса овога Суда.  

 

 Садржину Билтена број 20 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 2015. године. Овај Билтен, дакле, из практичних 

и једним дијелом и финансијских разлога, не представља компилацију свих одлука које 

је Уставни суд Републике Српске донио у наведеном периоду. У складу са досадашњом 

праксом, он садржи само оне одлуке 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 2015. 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 2016. године 
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Рјешење 

Број: У-2/14 oд 28. јануара 2015. године 

Рјешење није објављено у "Службеном гласнику Републике Српске" 

 

 

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

члана 40. став 5., члана 57. тачка а) 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 28. јануара 2015. године, д о н и о  ј е   

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Обуставља се поступак за оцјену уставности члана 5. став (2) тачка б) 

Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске” бр. 118/07, 116/09, 1/11, 1/12 и 116/12). 

           

О б р а з л о ж е њ е 

 

Миле Чајевић, адвокат из Фоче, дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 5. став (2) тачка б) 

Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске (“Службени гласник 

Републике Српске” број 118/07). У иницијативи је наведено да оспорена законска 

одредба није у сагласности са чланом 10. Устава Републике Српске, јер на другачији 

начин прописује увећање плате групи радника Казненопоправног завода Фоча по 

основу минулог рада. По мишљењу даваоца иницијативе, лица којима се плата увећава 

на начин прописан оспореним чланом 5. став (2) тачка б) Закона о платама запослених 

у органима управе Републике Српске, стављена су у неравноправан и 

дискриминирајући положај у односу на лица којима се увећање плате по истом основу 

врши у складу са Законом о платама запослених у Министарству унутрашњих послова 

казненопоправним установама и судској полицији (“Службени гласник Републике 

Српске” број 118/07), односно да је у повољнијем положају група радника којима се 

плата по основу минулог рада увећава за 0,5% за сваку годину стажа осигурања у 

односу на другу групу радника којима се исто повећање одређује за сваку навршену 

годину радног стажа. Овакав став, како је у иницијативи наведено, произлази из 

чињенице да је управо стаж осигурања са увећаним трајањем основица за уплату 

доприноса по основу пензијског и инвалидског осигурања. Поред наведеног, давалац 

иницијативе сматра да су оспореним регулисањем наведена лица жртве повреде “Права 

на дискриминацију“ из члана II/4 Устава Босне и Херцеговине, у вези са правом на рад 

из члана 6, и члана 7. (а), (и) и (ии) Међународног пакта о економским, социјалним и 

културним правима, као и члана 1. Протокола број 12. Европске конвенције о људским 

правима и основним слободама.  

 

Народна скупштина Републике Српске доставила је Уставном суду Републике 

Српске допис у коме је наведено да сматрају да нема потребе за доставом одговора на 

наводе из дате иницијативе, јер су на Тридесет четвртој сједници, одржаној 10. априла 

2014. године, усвојили нови Закон о платама запослених у органима управе Републике 

Српске, чијим ступањем на снагу је престао да важи Закон из предметне иницијативе. 
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Оспореном одредбом члана 5. став (2) тачка б) Закона о платама запослених у 

органима управе Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 118/07, 

116/09, 1/11, 1/12 и 116/12), прописано је да је основна плата која се обрачунава и 

исказује мјесечно за пуно радно вријеме, према радном мјесту и одговарајућој платној 

групи и платној подгрупи, производ износа увећања плата по основу радног стажа од 

0,5% за сваку навршену годину радног стажа. 

 

У поступку оцјењивања уставности оспорене законске одредбе Суд је утврдио да 

је у току трајања поступка пред овим судом, ступањем на снагу Закона о платама 

запослених у јавним службама Републике Српске (“Службени гласник Републике 

Српске” број 31/14), престао да важи оспорени Закон о платама запослених у органима 

управе Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 118/07, 116/09, 

1/11, 1/12 и 116/12). 

 

Имајући у виду да је престао да важи Закон о платама запослених у органима 

управе Републике Српске, у односу на чију одредбу члана 5. став (2) тачка б) је тражена 

оцјена уставности, 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 за оцјену уставности оспорене одредбе овог закона, цијенећи да 

није потребно донијети одлуку због тога што нису отклоњене посљедице неуставности. 

 

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), 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-2/14                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

28. јануар 2015. године                                         УСТАВНОГ СУДА                              

                                        

                                                                                                     Џерард Селман        

 

 

 

 Имајући у виду да је у току уставностудског поступка доношењем новог 

престао да важи закон чија је одредба оспорена, Уставни суд је обуставио 

поступак за оцјену њене усаглашености са Уставом.  
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Рјешење 

Број: У-4/14 од 28. јануара 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 9/15 

 

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  28. јануара 2015. 

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 7. 

Одлуке о комуналној накнади („Службени гласник Општине Фоча“ број 3/13). 

                   

О б р а з л о ж е њ е 

 

Миле Чајевић, адвокат из Фоче, дао је Уставном суду Републике Српске (у 

даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности и 

законитости члана 7. Одлуке о комуналној накнади („Службени гласник Општине 

Фоча“ број 3/13), коју је донијела Скупштина Општине Фоча. По мишљењу даваоца 

иницијативе, оспорена одредба Одлуке, којом је прописана  висина комуналне накнаде 

за један мјесец, утврђена према јединици изграђене корисне површине стамбеног, 

пословног и другог простора у зависности од зоне у којој се објекат налази и степена 

опремљености насеља комуналним објектима и уређајима заједничке комуналне 

потрошње, није у сагласности са чланом 22. став 2. Закона о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 124/11). Као разлог оспоравања давалац 

иницијативе наводи: да критеријум „степен опремљености насеља комуналним 

објектима и уређајима заједничке комуналне потрошње“ оспореном одредбом није 

ближе разрађен; да оспореним актом није предвиђен критеријум „квалитет и стандард 

комуналних производа и услуга“; те да су „комуналне зоне“ произвољно одређене и да, 

као такве, не могу бити основ за одређивање висине комуналне накнаде. На тај начин 

су, сматра давалац иницијативе, повријеђени принципи владавине права и законитости  

из члана 5. став 1. алинеја 4. и члана 108. став 2. Устава Републике Српске, као и члан 

1. Протокола број 1. уз Европску конвенцију о заштити људских права и основних 

слобода (у даљем тексту: Конвенција).   

 

Разматрајући дату иницијативу Уставни суд је на сједници одржаној 19. марта 

2014. године рјешењем покренуо поступак за оцјењивање уставности и законитости 

члана 7. Одлуке о комуналној накнади („Службени гласник Општине Фоча“ број 3/13).  

 

 У одговору Скупштине Општине Фоча на рјешење о покретању поступка, поред 

цитирања оспорене одредбе предметне одлуке и релевантних одредби Закона о 

комуналним дјелатностима, наводи се: да је чланом 10. Одлуке о грађевинском 

земљишту („Службени гласник Општине Фоча“ бр. 6/05 и 7/09) прописано да се, према 

погодностима које може пружити корисницима у изградњи и коришћењу, градско 

грађевинско земљиште на подручју општине Фоча дијели на IV (четири) зоне; да је 

припадност грађевинској зони узет као критеријум опремљености комуналним 

објектима и уређајима заједничке комуналне потрошње, тако да одређивање 

комуналних зона није произвољно; те да сматрају да оспореним нормирањем није 
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нарушен принцип владавине права, као ни право на имовину, како то наводи давалац 

иницијативе.  

 

Одлуку о комуналној накнади („Службени гласник Општине Фоча“ број 3/13) 

донијела је Скупштина општине Фоча на основу члана 22. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број 124/11) и члана 13. Статута 

општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“ бр. 7/05 и 5/12). Овом одлуком се 

утврђује обавеза плаћања комуналне накнаде за коришћење објеката и уређаја 

заједничке комуналне потрошње и прописују основе и мјерила на основу којих се 

одређује висина комуналне накнаде и коришћење средстава остварених од комуналне 

накнаде на подручју општине Фоча (члан 1).  

 

Оспореним чланом 7. ове одлуке прописано је: да се висина комуналне накнаде 

утврђује према јединици изграђене корисне површине стамбеног, пословног и других 

простора, у зависности од зоне у којој се објекат налази и степена опремљености 

насеља комуналним објектима и уређајима заједничке комуналне потрошње, а која, за 

један мјесец, за стамбене објекте износи: I зона – 0,04 КМ/м2, II зона – 0,03 КМ/м2, III 

зона – 0,02 КМ/м2, IV зона – 0,01 КМ/м2, односно за пословне објекте износи: I zona – 

0,08 KM/м2, II zona – 0,06 KM/м2, III zona – 0,04 KM/м2, IV zona – 0,02 KM/м2, те да су 

границе зона идентичне са границама зона утврђених одредбама Одлуке о 

грађевинском земљишту.    

 

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспорене одредбе поменуте 

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, извршава законе, друге прописе и опште акте Републике чије извршавање 

је повјерено општини (члан 102. став 1. тач. 2. и 6), те 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, 118/05 и 98/13) прописано је: 

да самосталне надлежности општине обухватају, између осталих, уређење и 

обезбјеђење обављања комуналних дјелатности, у оквиру којих је одржавање чистоће, 

улица, пречишћавање и одводња отпадних вода, одржавање улица, саобраћајница, 

паркова, зелених, рекреационих и других површина, одвођење атмосферских вода и 

других падавина и чишћење јавних површина (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 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) утврђене су комуналне дјелатности од посебног јавног интереса, 

начин обезбјеђивања овог интереса, организација обављања комуналних дјелатности и 

начин њиховог финансирања (члан 1), те прописано: да се као дјелатности заједничке 

комуналне потрошње, у смислу овог закона сматрају: 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 (члан 2. тачке к) до њ); које су 
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дефинисане као 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 3. тачка р); да су 

услови пружања комуналних услуга: а) трајно и несметано пружање комуналних услуга 

корисницима под условима, на начин и према нормативима који су прописани законом 

и другим прописима, б) исправност и функционалност комуналних објеката и уређаја, 

в) одређен квалитет комуналних услуга који подразумијева нарочито: здравствену и 

хигијенску исправност према прописаним стандардима и нормативима, заштиту 

околине и тачност у погледу рокова испоруке (члан 13. став 1);  да скупштина јединице 

локалне самоуправе, у складу са овим законом, прописује обавезу плаћања комуналне 

накнаде за коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње, којом се 

одређују основи и мјерила којима се утврђује висина комуналне накнаде зависно од 

степена опремљености насеља комуналним објектима и уређајима заједничке 

комуналне потрошње и квалитета и стандарда комуналних производа и услуга (члан 22. 

став 1. и 2); те да се комунална накнада одређује према јединици изграђене корисне 

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

стандарда (члан 23).  

 

Поред тога, Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ број 40/13) уређен је систем просторног планирања и уређења 

простора, грађевинско земљиште и грађење објеката (члан 1), те дефинисано да је зона 

просторна цјелина или дио просторне цјелине, графички и нумерички одређена 

документом просторног уређења и у складу са посебним прописима (члан 2. став 1. 

тачка з). Према одредбама члана 69. став 1. и члана 81. став 2. овог закона, одлуком 

скупштине јединице локалне самоуправе о уређењу простора и грађевинском 

земљишту одређују се градско грађевинско земљиште и зоне, док је чланом 71. став 2. 

прописано да уређено градско грађевинско земљиште је земљиште које је комунално 

опремљено за грађење у складу са спроведбеним документом просторног уређења, 

односно које има изграђен приступни пут, обезбијеђено снабдијевање водом и 

обезбијеђене друге посебне услове. 

 

Из наведених уставних и законских одредби, по оцјени Суда, 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 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 комуналне 

накнаде зависно од степена опремљености насеља комуналним објектима и уређајима 

заједничке комуналне потрошње и квалитета и стандарда комуналних производа и 

услуга.   

 

Надаље, имајући у виду да је Законом о уређењу простора и грађењу прописано 

да је зона просторна цјелина или дио просторне цјелине одређен документом 

просторног уређења, Суд је оцијенио да је насеље дио инфраструктуре јединице 

локалне самоуправе, са планираним и изграђеним комуналним објектима и уређајима и 

да се комунална накнада плаћа за стамбени, пословни и други простор унутар 
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грађевинског подручја – насеља на којем се, између осталих, обављају 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. Дакле, комунална накнада се плаћа ради 

финансирања комуналних услуга заједничке комуналне потрошње, које су од животног 

значаја за становништво одређеног простора ‒ насеља, нарочито у погледу квалитета 

њиховог живота и рада, те које се обезбјеђују под условима прописаним цитираним 

чланом 13. Закона о комуналним дјелатностима. Тако је чланом 5. предметне одлуке 

прописано да је основ за обрачун комуналне накнаде јединица изграђене корисне 

површине (м2) за стамбени, пословни и други простор, док су мјерила за утврђивање 

висине комуналне накнаде: степен опремљености насеља комуналним објектима и 

уређајима заједничке комуналне потрошње и планирани обим и квалитет услуга и 

одржавање комуналних објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње. 

Регулишући питање висине комуналне накнаде, оспореним чланом 7. Одлуке о 

комуналној накнади прописано је да се висина комуналне накнаде утврђује према 

јединици изграђене корисне површине стамбеног, пословног и других простора, у 

зависности од зоне у којој се објекат налази и степена опремљености насеља 

комуналним објектима и уређајима заједничке комуналне потрошње, те је одређен 

мјесечни износ комуналне накнаде по м2 за стамбене објекте појединачно за сваку од 

предвиђене четири зоне, односно мјесечни износ комуналне накнаде по м2 за пословне 

објекте појединачно за сваку од, такође, предвиђене четири зоне, уз констатацију да су 

границе ових зона идентичне са границама зона грађевинског земљишта.  

 

На основу наведеног Суд је утврдио да је оспореним чланом 7. Одлуке о 

комуналној накнади, идентично законском нормирању, регулисано питање основа и 

мјерила којима се утврђује висина комуналне накнаде, укључујући планиран обим и 

квалитет услуга и одржавање комуналних објеката и уређаја заједничке комуналне 

потрошње предвиђених чланом 5. ове одлуке, па је оспорена одредба Одлуке сагласна 

са одредбама чланова 22. и 23. Закона о комуналним дјелатностима („Службени 

гласник Републике Српске“ број 124/11). Због тога се не могу прихватити наводи 

даваоца иницијативе да су оспореним прописивањем нарушени уставни принципи 

владавине права и законитости  из члана 5. став 1. алинеја 4. и члана 108. став 2.Устава 

Републике Српске. Исто тако, тиме није дошло ни до повреде члана 1. Протокола број 

1. уз Европску конвенцију о заштити људских права и основних слобода, који гарантује 

право на несметано уживање своје имовине. Наиме, и Конвенција предвиђа да држава 

има право да примјењује прописе које сматра потребним да би надзирала коришћење 

имовине сходно општим интересима. 

 

У погледу навода даваоца иницијативе да оспореним актом није предвиђен 

критеријум „квалитет и стандард комуналних производа и услуга“, Суд је оцијенио да, 

сходно члану 115. Устава Републике Српске, није у надлежности овог суда да налаже 

конкретне измјене или допуне општег правног акта.  

 

 

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-4/14                                      ПРЕДСЈЕДНИК  

28. јануар 2015. године                                             УСТАВНОГ СУДА 

     

                                        Џерард Селман 

 

 

 

 

 

Нема повреде уставних начела владавине права и легалитета у случају када 

је оспорена одредба подзаконског општег акта, којом је регулисано питање основа 

и мјерила за утврђење висине комуналне накнаде, идентична законском нормирању. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Рјешење 

Број: У-6/14 од 28. јануара 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 9/15 

 

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 28. јануара 2015. 

године,  д о н и о   ј е 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 13. Закона о 

измјенама и допунама Закона о омладинском организовању („Службени гласник 

Републике Српске“ број 1/12). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Александар Јокић и Арсеније Балтић из Бање Луке дали су Уставном суду 

Републике Српске заједничку иницијативу за покретање поступка за оцјењивање 

уставности члана 13. Закона о измјенама и допунама Закона о омладинском 

организовању („Службени гласник Републике Српске“ број 1/12). Оспорена законска 

одредба којом се, како наводе даваоци иницијативе,  право грађана да буду бирани за 

руководеће функционере у Омладинском савјету Републике Српске и омладинским 

савјетима јединица локалне самоуправе, ограничава на лица која по својој животној 

доби не прелазе старосни праг прописан чланом 2. став 1. алинеја 1. Закона о 

омладинском огранизовању („Службени гласник Републике Српске“ број 98/04), није у 

сагласности са одредбама члана 10, члана 33. и члана 49. Устава Републике Српске, као 

ни са чланом II тачка 2. Устава Босне и Херцеговине и  чланом 1. Протокола број 12. уз 

Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода. У иницијативи се 

детаљно износе разлози због којих, по мишљењу давалаца иницијативе, оспорена 

одредба није у сагласности са наведеним одредбама Устава и Протокола број 12. уз 

Европску конвенцију, а указује се и на поједине одредбе Закона о омладинском 

организовању, из којих, како закључују, јасно произлази да је Омладински савјет 

установа која обавља дјелатност од општег интереса односно јавне послове и која као 

таква има овлашћења јавноправне природе. Предлажу да Суд утврди да оспорена 

одредба Закона није у сагласности са Уставом.  

 

Разматрајући дату иницијативу Суд је Рјешењем број: У-6/14 од 19. фебруара 

2014. године покренуо поступак за оцјену уставности члана 13. Закона о измјенама и 

допунама Закона о омладинском организовању („Службени гласник Републике Српске“ 

број 1/12). 

 

У одговору на рјешење о покретању поступка Народна скупштина Републике 

Српске је, прије свега, оспорила наводе из иницијативе да оспорена законска одредба 

није у сагласности са чланом 10. Устава и с тим у вези 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. На 
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овај начин је, према наводима из одговора, законски омогућено да заштиту права 

младих, те њихове потребе и проблеме, путем омладинских савјета млади сами 

делегирају у том смислу да сами руководе пословима који се односе на заступање 

њихових интереса и права. Даље се наводи да оспорено законско рјешење није у 

супротности ни са чл. 33. и 49. Устава, будући да је законодавац  управо у смислу 

наведених уставних одредби прописао поступак кандидовања младих на руководеће 

функције у омладинским савјетима и њихову могућност да остварују своја права кроз 

различите организације на локалном и републичком нивоу.  Уз то, у одговору се наводи 

да није у надлежности Суда да цијени представља ли законодавно рјешење најбоље 

рјешење за уређење неког питања, односно да ли је законодавно овлашћење требало 

бити искоришћено на другачији начин. Поред тога, у погледу навода о несагласности 

оспорене одредбе предметног закона са чланом II тачка 2. Устава Босне и Херцеговине, 

доносилац акта тврди да, сходно члану 115. Устава, није у надлежности Суда да 

оцјењује усклађеност закона и других прописа и општих аката са Уставом Босне и 

Херцеговине.  

 

Оспореним чланом 13. Закона о измјенама и допунама Закона о омладинском 

организовању („Службени гласник Републике Српске“ број 1/12) прописано је да се 

послије члана 45. Закона о омладинском организовању („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 98/04 и 119/08) додаје нови члан 45а, који гласи: „За предсједника, 

потпредсједника, предсједника скупштине, предсједника Управног одбора 

Омладинског савјета и омладинских савјета јединица локалне самоуправе не могу бити 

бирана лица која у смислу одредбе члана 2. став 1. алинеја прва овог закона нису 

млади.“  

                                                                        

Одредбама Устава Републике Српске у односу на које давалац иницијативе 

тражи оцјену уставности оспорене одредбе Закона 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 грађани 

имају право да учествују у обављању јавних послова и да под једнаким условима буду 

примљени у јавну службу (члан 33), те да се у случају различитости у одредбама о 

правима и слободама између Устава Републике Српске и Устава Босне и Херцеговине, 

примјењују оне одредбе које су за појединца повољније (тач. 1. Амандмана LXII којим 

је у члану 49. Устава допуњено поглавље о људским правима и основним слободама). 

 

Осталим одредабама Устава које су, по оцјени Суда, од значаја за оцјену 

уставности оспорене одредбе Закона утврђено је 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),  те да Република уређује и обезбјеђује, поред 

осталог, бригу од дјеци и омладини (тачка 12. Амандмана XXXII на Устав којим је 

мијењан члан 68.). 

  

Одредбом члана 1. Протокола број 12. уз Европску конвенцију за заштиту 

људских права и основних слобода предвиђено је да ће се свако право које закон 

предвиђа остварити без  дискриминације по било ком основу као нпр. полу, раси, боји 

коже, језику, вјероисповијести, политичком и другом увјерењу, националном или 
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друштвеном поријеклу, повезаности са 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.   

 

Оцјењујући основаност навода давалаца иницијативе Суд је утврдио да се 

Законом о омладинском организовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

98/04, 119/08 и 1/12) утврђује општи интерес и програми у области омладине, 

оснивање, удруживање омладинских организација, дјелатност, имовина и 

финансирање, права и обавезе, стручни рад и усавршавање, омладинске манифестације, 

међународна омладинска сарадња, информисање и тијела за развој омладинске 

политике (члан 1). Према дефиницији појединих појмова употријебљених у овом 

закону садржаној у одредбама члана 2. Закона, омладину и младе чине лица од 15 до 

навршених 30 година (алинеја 1), омладинске организације су различити облици 

удруживања младих које се оснивају на различитим принципима као што су 

територијални, струковни, интересни и слични принципи, а под тим појмом у смислу 

овог закона подразумијевају се и организације за младе које су основане на основу 

Закона о удружењима и фондацијама, а чији су програми, пројекти и активности у 

значајној мјери усмјерени на младе или на питања од значаја за младе, осим у случају 

удруживања у омладинске савјете у које се могу удруживати искључиво омладинске 

организације (алинеја 3), а омладинске активности представљају различите активности 

у областима омладинског сектора које спроведе млади или субјекти омладинске 

политике и које су усмјерене ка унапређивању положаја младих и њиховом 

оснаживању за активно учешће у друштву за личну и друштвену добробит (алинеја 4). 

Одредбама члана 4. Закона одређено је да су циљеви омладинског организовања: 

подстицање систематског унапређења и развоја омладинског организовања и 

омладинске политике уз активно учешће омладине, анимирање омладине, афирмација 

омладинских активности, заступање интереса и права омладине те промоција учешћа 

младих у процесу одлучивања, док је према члану 5. Закона, омладинска организација 

добровољна и на основу статута уређена организација са правним статусом удружења 

грађана, која дјелује на принципима добровољности, демократичности и поштивању 

законских прописа, а својим радом доприноси побољшању статуса младих, 

укључивању младих у живот друштвене заједнице, као и рјешавању проблема младих. 

Законом је прописано и следеће: да се омладинске организације оснивају и организују 

слободно и да су самосталне  у остваривању својих права и обавеза (члан 24. став 1), да 

чланови омладинске организације могу бити: оснивачи, омладина, стручњаци у раду са 

омладином и остала лица која се добровољно учлане, у складу са статутом омладинске 

организације (члан 27), да  омладинском организацијом управљају чланови, у складу са 

законом и статутом омладинске организације (члан 29),  да је скупштина  највиши 

орган управљања омладинске организације, коју, ако статутом другачије није одређено, 

чине сви чланови омладинске организације са једнаким правом гласа (чл. 30. и 32. став 

1), да републичке омладинске организације оснивају Омладински савјет Републике 

Српске и учествују у његовом раду (члан 39), те да је Омладински савјет дужан да 

доприноси: планирању, развоју и примјени омладинске политике, заступању интереса и 

права омладине и њиховом институционалном учешћу у животу и раду Републике, 

града и општине, анимирању младих за омладински рад, информисању младих, 

координацији и реализацији омладинских пројеката од републичког интереса, 

координацији са надлежним органима и организацијама у Босни и Херцеговини, 

међународној омладинској сарадњи и др. (члан 40).  
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Из наведеног, по оцјени Суда, произлази да је Законом, у оквиру Уставом 

утврђеног овлашћења законодавца да уређује и обезбјеђује бригу о омладини, дато 

опште одређење појмова омладине и млади, затим прописан начин оснивања, 

организовања и регистрације омладинских организација те  њиховог удруживања  како 

на нивоу Републике тако и на нивоу јединица локалне самоуправе. У том смислу, 

прописивање оспореном одредбом Закона да у руководствима омладинских савјета, 

који се баве питањима младих на нивоу Републике и јединица локалне самоуправе, не 

могу да буду бирана лица која нису сврстана у категорију „омладина и млади“, дакле 

прописивање којим се  избор за руководиоце  Савјета ограничава старосном границом 

која их сврстава у ту категорију законодавац се, по оцјени Суда, такође кретао у 

границама наведеног уставног овлашћења из  тачке 12. Амандмана XXXII на Устав  

Републике Српске, а све то ради унапређивања друштвеног положаја младих и 

стварања услова за остваривање потреба и интереса младих у свим областима које су од 

интереса за младе. Будући да Устав ово питање не третира а да Закон о омладинском 

организовању одређује старосну границу за  појам омладина и млади на начин да су то 

лица од 15 до навршених 30 година, по оцјени Суда,  нису основани наводи давалаца 

иницијативе да се оспореном законском одредбом нарушава уставни принцип утврђен 

чланом 10. Устава и принцип забране дискриминације из члана 1. Протокола број 12. 

Конвенције, јер је прописано ограничење за избор на руководећа мјеста у Омладински 

савјет Републике Српске и омладинске савјете јединица локалне самоуправе 

прилагођено потребама младих који своја права остварују кроз различите облике 

организовања на републичком и локалном нивоу, при чему се повећава утицај 

омладине и младих у процесу доношења одлука од интереса за младе. Оспореном 

одредбом Закона не ствара се, по оцјени Суда, неједнакост грађана с обзиром на 

њихова својства утврђена одредбом члана 10. Устава, јер једнакост не подразумијева 

једнакост у апсолутном смислу те ријечи, већ гарантује једнакост грађана који се налазе 

у истим или сличним ситуацијама, при чему се прописано ограничење у погледу 

старосне доби за избор за чланове савјета, на начин предвиђен оспореном одредбом не 

заснива, по оцјени Суда, на неком недозвољеном разлогу, нити такво уређивање има за 

циљ или посљедицу угрожавање или онемогућавање остваривања Уставом зајемчених 

људских права и слобода било које категорије грађана, што значи да оспорена одредба 

нема дискриминаторски карактер. Имајући у виду да Закон, чија одредба је оспорена, 

регулише омладинска организовања, те да је  наведено ограничење, по оцјени Суда, 

прописано са циљем да се повећа утицај омладине и младих у процесу доношења 

одлука од интереса за младе, нису основани ни наводи давалаца иницијативе да је 

оспорено законско рјешење у супротности са чланом 33. Устава.  

 

Суд није разматрао наводе давалаца иницијативе о несагласности оспорене 

законске одредбе са тач. 1. Амандмана LXII којом је у члану 49. Устава допуњено 

поглавље о људским правима и основним слободама, будући да је оцијенио да даваоци 

иницијативе нису изнијели  уставноправне разлоге због којих сматрају да су оспореном 

одредбом Закона повријеђене наведене уставне гаранције. При томе, Суд није 

прихватио иницијативу у дијелу у коме је тражено да Уставни суд оцијени сагласност 

оспорене одредбе  Закона о измјенама и допунама Закона о омладинском организовању 

са Уставом Босне и Херцеговине јер, сагласно одредбама члана 115. Устава, није 

надлежан да одлучује о таквом захтјеву.  

 

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-6/14                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

28. јануар 2015. године                                                                          УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                                     Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Право на недискриминацију није повријеђено, јер оспорена одредба, којом је 

прописана старосна граница за вршење омладинских функција, није ограничење које 

се заснива на недозвољеном разлогу, при чему једнакост не подразумјева једнакост у 

апсолутном смислу већ једнакост оних који се налазе у истим или сличним 

ситуацијама. 
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Одлука 

Број: У-7/14 од 28. јануара 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 9/15 

 

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 Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 28. јануара 2015. 

године, д о н и о  ј е  

 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да члан 130. Правилника о раду Hypo Alpe-Adria-Bank а.д. Бања 

Лука број NO-XII-40/2013, од 21. марта 2013. године, и члан 5. став 4. Правилника о 

трезорском пословању Hypo Alpe-Adria-Bank а.д. Бања Лука број 01-115/2013, од 23. 

јула 2013. године, нису у сагласности са Уставом Републике Српске. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Урош Кос из Бање Луке, дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за 

покретање поступка за оцјењивање уставности члана 130. Правилника о раду Hypo 

Alpe-Adria-Bank а.д. Бања Лука број NO-XII-40/2013, од 21. марта 2013. године, који је 

донио Надзорни одбор ове банке и члана 5. Правилника о трезорском пословању Hypo 

Alpe-Adria-Bank а.д. Бања Лука број 01-115/2013, од 23. јула 2013. године, који је донио 

директор Банке. У иницијативи је наведено да начин на који је оспореним члановима 

ових правилника прописано њихово ступање на снагу није у сагласности са чланом 109. 

Устава Републике Српске, тј. да прописивање да ови правилници ступају на снагу 

наредног дана од дана доношења, те да нису ни на који начин објављени, није у 

сагласности са наведеном уставном нормом. 

 

Разматрајући дату иницијативу Суд је рјешењем од 19. марта 2014. године 

покренуо поступак за оцјењивање уставности члана 130. Правилника о раду Hypo Alpe-

Adria-Bank а.д. Бања Лука број NO-XII-40/2013, од 21. марта 2013. године и члана 5. 

став 4. Правилника о трезорском пословању Hypo Alpe-Adria-Bank а.д. Бања Лука број 

01-115/2013 од 23. јула 2013. године.  

 

У одговору на рјешење о покретању поступка, које је Уставном Суду доставила 

Хyпо Алпе-Адриа-Банк а.д. Бања Лука, наведени су разлози због којих сматрају да су 

оспорени правилници сагласни са чланом 109. Устава Републике Српске. 

Специфичност банкарске дјелатности, по њиховом мишљењу, разлог је због којег су 

оспорени правилници ступили на снагу и прије осмог дана од дана објављивања, те 

због којег оспорено прописивање сматрају сагласним са  чланом 109. Устава Републике 

Српске. Разлог наведеном ранијем ступању на снагу ових аката виде и у томе што је 

овом уставном одредбом утврђен изузетак од правила да општи акти ступају на снагу 

осмог дана од дана објављивања, односно којом је допуштено да општи акти ступају на 

снагу и прије истека овог рока уколико постоје нарочито оправдани разлози. Нарочито 

оправданим разлогом за раније ступање на снагу оспорених правилника сматрају и 

могућност да се сви радници упознају са садржајем интерних аката, јер се ови акти, по 

њиховом доношењу, објављују у електронској бази докумената којој радници имају 

приступ. Како ни Агенција за банкарство, под чијим је сталним надзором Банка, као ни 
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спољни ревизор, нису имали примједбе на оспорене одредбе ових правилника, сматрају 

да је оспорена одредба члана 130. Правилника о раду Банке и члан 5. став 4. 

Правилника о трезорском пословању Банке сагласна са чланом 109. став 1. Устава 

Републике Српске, као и са циљем који прописује ова одредба.  

Оспореним чланом 130. Правилника о раду Hypo Alpe-Adria-Bank а.д. Бања Лука 

број NO-XII-40/2013, од 21. марта 2013. године, прописано је: “Овај Правилник о раду 

ступа на снагу наредног дана од дана доношења а примјењује се од 21. 3. 2013. године“, 

те оспореним чланом 5. став 4. Правилника о трезорском пословању Hypo Alpe-Adria-

Bank а.д. Бања Лука број 01-115/2013, од 23. јула 2013. године, прописано је: „Овај 

Правилник ступа на снагу наредног дана од дана доношења“. 

      

Уставом Републике Српске 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 (члан 109. став 1). 

 

С обзиром на наведену уставну одредбу, Суд је оцијенио да оспорене одредбе 

члана 130. Правилника о раду Hypo Alpe-Adria-Bank a.д. Бања Лука број NO-XII-

40/2013, од 21. марта 2013. године, и члана 5. став 4. Правилника о трезорском 

пословању Hypo Alpe-Adria-Bank а.д. Бања Лука број 01-115/2013, од 23. јула 2013. 

године, нису у сагласности са чланом 109. став 1. Устава Републике Српске. Наиме, 

Суд је, по спроведеном поступку, утврдио да је наведеним оспореним одредбама 

прописано да ови правилници ступају на снагу наредног од дана доношења, дакле прије 

истека рока од осам дана од дана објављивања и да Суду, осим навода доносиоца 

оспорених аката о постојању оправданих разлога за њихово раније ступање на снагу, 

нису достављени докази о томе да су, у поступку доношења оспорених правилника, 

ови, нарочито оправдани разлози и утврђени.  

  

    

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-7/14                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

28. јануар 2015. године                                                  УСТАВНОГ СУДА  

 

                                                                                                             Џерард Селман 

                                                               

 

 

 

 

 

Имајући у виду да је Уставом одређено да општи правни акти ступају на 

снагу најраније осмог дана од дана обајвљивања, неуставна је одредба према којој 

тај акт ступа на снагу наредног дана од дана доношења. 
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Рјешење 

Број: У-9/14 од 28. јануара 2015. године 

Рјешење није објављено у "Службеном гласнику Републике Српске" 

 

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

члана 57. тачка а) 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 28. 

јануара 2015. године,  д о н и о  ј е  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Обуставља се поступак за оцјену уставности и законитости 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).  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Клуб делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске дао је 

Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање 

поступка за оцјењивање уставности и законитости 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). Давалац иницијативе сматра да 

оспорена одредба Правилника, којом је прописано да кандидати приликом 

пријављивања на јавни кокурс треба да испуњавају општи услов да је држављанин 

Републике Српске и Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству, 

није у сагласности са Преамбулом Устава Републике Српске и одредбама чланова 10. и 

108. Устава Републике Српске, чланова 5. и 107. Закона о раду („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 38/00, 40/00, 47/02, 38/03, 66/03, 20/07 и 55/07 – пречишћени 

текст), као ни са чланом I тачка 4. и чланом II тачка 2. Устава Босне и Херцеговине, 

члановима 2, 3. и 12. Закона о забрани дискриминације („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“ број 59/09), те чланом 14. Европске конвенције о заштити људских права 

и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција) и чланом 1. Протокола број 12. уз 

Конвенцију. Као разлоге оспоравања давалац иницијативе наводи да се примјеном 

оспорене одредбе Правилника врши дискриминација грађана Босне и Херцеговине, 

односно да су на тај начин грађани Федерације Босне и Херцеговине и Брчко дистрикта 

Босне и Херцеговине доведени у неравноправан положај у односу на грађане 

Републике Српске. С тим у вези давалац иницијативе указује на документа 

Међународне организације рада, односно Конвенцију број 111 која се односи на 

дискриминацију у погледу запошљавања и занимања, те Декларацију о темељним 

начелима и правима при раду која је усвојена 18. јуна 1998. године. На основу 

изложеног предлаже да Суд поводом иницијативе покрене поступак за оцјењивање 

уставности и законитости оспорене одредбе Правилника о процедури и критеријумима 

пријема радника у радни однос у основној школи.  

 

Разматрајући дату иницијативу Уставни суд је на сједници одржаној 24. априла 

2014. године рјешењем покренуо поступак за оцјењивање уставности и законитости 

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).   
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У одговору Министарства просвјете и културе Републике Српске на рјешење о 

покретању поступка, након цитирања чланова 3. и 7. оспореног акта, наводи се: да је 

Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ бр. 38/00, 40/00, 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 код остваривања 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 и душевног здравља и других обиљежја која нису у непосредној вези са 

природом радног односа (члан 5), као и да је одредбама чланова 107. до 112. овог 

закона дефинисана дискриминација, која, у смислу члана 5. Закона, може бити 

непосредна и посредна; да су услови за регулисање питања држављанства утврђени 

Уставом Босне и Херцеговине, тако да су држављани ентитета истовремено и 

држављани Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству; да 

сматрају да оспорена одредба предметног правилника није у супротности са 

Преамбулом Устава Републике Српске и одредбама чланова 10. и 108. Устава, те 

члановима 5. и 107. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ бр. 38/00, 

40/00, 47/02, 38/03, 66/03, 20/07 и 55/07 – пречишћени текст). Предлаже се да Суд дату 

иницијативу не прихвати.    

 

Суд је утврдио да је у току трајања поступка пред овим судом оспорени 

Правилник о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној 

школи („Службени гласник Републике Српске“ број 70/13) пресатао да важи ступањем 

на снагу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у 

основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14), како је то 

прописано чланом 28. овог правилника.    

 

Имајући у виду да је на овај начин, између осталог, и оспорена одредба 

Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној 

школи („Службени гласник Републике Српске“ број 70/13) престала да важи, то је Суд, 

на основу члана 57. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

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

уставности и законитости оспореног члана 7. овог правилника, јер није оцијенио да 

треба донијети одлуку због тога што нису отклоњене посљедице, евентуалне, 

неуставности, односно незаконитости. 

 

На основу изложеног, Суд је одлучио 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-9/14                              ПРЕДСЈЕДНИК  

28. јануар 2015. године                                      УСТАВНОГ СУДА 

     

                                Џерард Селман 
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Имајући у виду да је оспорена одредба престала да важи доношењем новог 

подзаконског општег акта, Уставни суд је обуставио поступак за оцјену њене 

уставности и законитости, јер није оцијенио да треба донијети одлуку због тога 

што нису отклоњене посљедице евентуалне неуставности односно 

незаконитости. 
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Одлука 

Број: У-10/14 од 28. јануара 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 9/15 

 

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

члана 42. став 1. 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 28. јануара 2015. године, д о н и о  ј е   

 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да чланови 3, 4, 7. и 8. Одлуке о утврђивању критеријума за 

избор, именовања и разрјешења органа у јавним предузећима и установама чији је 

оснивач Скупштина Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ број 

15/13) нису у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07 и 109/12) и Законом о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13).   

 

Утврђује се да чланови 5, 9. и 13. Одлуке о утврђивању критеријума за избор, 

именовања и разрјешења органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач 

Скупштина Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ број 15/13) нису у 

сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/04 и 78/11) и Законом о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13). 

 

Утврђује са да члан 17. Одлуке о утврђивању критеријума за избор, 

именовања и разрјешења органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач 

Скупштина Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ број 15/13) није у 

сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07 и 109/12), Законом о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/04 и 78/11) и Законом 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 

 

 Политичка организација Српска радикална странка „Др Војислав Шешељ“, 

заступана по предсједнику мр Мирку Благојевићу, поднијела је Уставном суду 

Републике Српске (у даљем тексту: Суд) приједлог за оцјену уставности и законитости 

чланова 7, 8. и 9. Одлуке о утврђивању критеријума за избор, именовања и разрјешења 

органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач Скупштина Града Бијељина, 

број: 01-022-69/13 од 12. јуна 2013. године („Службени гласник Града Бијељина“ број 

15/13). Образлаже се да је мотив подношења приједлога политички условљено 

разрјешење два директора који су чланови Српске радикалне странке „Др Војислав 

Шешељ“. Оспорена одлука прописује критеријуме за разрјешење који нарушавају 

правну сигурност изабраних органа, јер дозвољавају произвољност при одлучивању о 

разрјешењима. С обзиром на наведено, истиче се да су чланови 7, 8. и 9. предметне 

одлуке у супротности са чланом 39. Устава Републике Српске, чланом 125. Закона о 
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раду („Службени гласник Републике Српске“ број 55/07), чланом 14. Европске 

конвенције о заштити људских права и основних слобода и, како се наводи, другим 

прописима.  

 

У одговору који је Суду доставила Скупштина Града Бијељина наводи се да је 

доносећи оспорену одлуку Скупштина прописала, између осталог, разлоге за 

разрјешења именованих лица, односно органа, што је било неопходно будући да Закон 

о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07 и 109/12) не 

прецизира ове критеријуме. Надаље се истиче да су неосновани наводи предлагача 

којима се указује на неусклађеност оспорене одлуке са Законом о раду будући да овај 

закон није релевантан за именовања, односно разрјешења директора јавне установе, јер 

се иста одвијају у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 41/03)  и Законом о 

систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07 и 109/12). 

Суду је, у прилогу одговора, прослијеђено мишљење Министарства управе и локалне 

самоуправе упућено Скупштини Града Бијељина, у коме је изражено становиште да би 

јавна установа требало да статутом пропише разлоге за разрјешење именованих лица, 

због чега је Скупштина, како је у одговору појашњено, чланом 17. оспорене Одлуке, 

јавне установе, односно јавна предузећа, обавезала да са Одлуком усагласе статуте и 

друге опште акте.  

 

Одлука о утврђивању критеријума за избор, именовања и разрјешења органа у 

јавним предузећима и установама чији је оснивач Скупштина Града Бијељина број: 01-

022-69/13 („Службени гласник Града Бијељина“ број 15/13) донесена је на сједници 

Скупштине Града Бијељина одржаној 12. јуна 2013, на основу члана 6. став 1. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број 41/03), члана 16. став 1. и члана 18. став 2. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07 и 109/12), 

члана 5. став 1. тачка ђ) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 75/04 и 78/11) и члана 38. став 2. тачка б) Статута Града Бијељина 

(„Службени гласник Града Бијељина“ број 8/13).  

 

Оспорени члан 7. Одлуке, прописује сљедеће критеријуме за разрјешење 

директора у Јавним установама:   

- истек мандата на који су именовани, 

- неусвајање Извјештаја о раду Јавне установе и Програма рада од стране 

  Скупштине Града, 

- пословање правног субјекта са финансијским губитком. 

Оспорени члан 8. Одлуке прописује критеријуме за разрјешење чланова 

управног одбора у Јавним установама и то: 

- истек мандата на који су именовани, 

- неусвајање Извјештаја о раду Јавне установе и Програма рада од стране 

  Скупштине Града, 

- пословање правног субјекта са финансијским губитком, 

- неоправдани изостанак са узастопно 3 сједнице, 

- оставка већине чланова управног одбора, 

- нередовно одржавање сједница управног одбора. 

Оспорени члан 9. Одлуке прописује критеријуме за разрјешење чланова 

надзорног одбора у Јавним предузећима и то: 

- истек мандата на који су именовани, 
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- неусвајање Извјештаја о раду Јавног предузећа и Програма рада од стране 

 Скупштине Града, 

- пословање правног субјекта са финансијским губитком, 

- оставка већине чланова надзорног одбора, 

- неоправдани изостанак са узастопно 3 сједнице, 

- нередовно одржавање сједница надзорног одбора. 

 

Разматрајући оспорени акт, Суд је одлучио да, у складу да чланом 42. став 1. 

Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

104/11 и 92/12), прошири оцјену уставности и законитости Одлуке и на: чланове 3. и 4. 

у којима су прописани критеријуми за именовање директора и чланова управних 

одбора у јавним установама, члан 5. који прописује критеријуме за именовање чланова 

надзорних одбора у јавним предузећима, члан 13. који регулише да чланове надзорног 

одбора у Јавном предузећу, на основу претходно проведеног поступка јавне 

конкуренције, именује Скупштина Града, те да их разрјешава у случајевима 

прописаним овом одлуком, као и на члан 17. Одлуке којим је прописано да ће јавне 

установе, односно јавна предузећа, извршити усклађивање својих статута и других 

општих аката са одредбама ове одлуке.   

 

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспорених одредаба Одлуке, 

Суд је имао у виду да је чланом 39. Устава утврђено да свако има право на рад и 

слободу рада, да је принудни рад забрањен, те да је свако слободан у избору занимања 

и запослења и да му је под једнаким условима доступно радно мјесто и функција, док 

запосленима може престати радни однос противно њиховој вољи на начин и под 

условима који су утврђени законом и колективним уговором, као и да свако по основу 

рада има право на зараду, у складу са законом и колективним уговором. Надаље, Суд је 

узео у обзир тачке 11. и 18. Амандмана XXXII на Устав, којим је замијењен члан 68. 

Устава Републике Српске, према којим Република уређује и обезбјеђује систем јавних 

служби и друге односе од интереса за Републику, у складу са Уставом, те члан 102. став 

1. тачка 6) Устава којим је утврђено да општина, између осталог, преко својих органа, у 

складу са законом, извршава законе, друге прописе и опште акте Републике чије 

извршавање је повјерено општини, као и члан 108. став 2. Устава у складу са којим  

прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом.     

 

Суд је, надаље, узео у обзир да је Законом о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 68/07 и 109/12),  прописано: да се питања регулисана 

овим законом могу законом којим се уређује обављање одређене дјелатности као јавне 

службе, уредити и на други начин (члан 1. став 2); да се јавном службом, у смислу овог 

закона, сматрају установе, јавна предузећа и други облици организовања утврђени 

законом, који обављају дјелатности од општег интереса којим се обезбјеђује 

остваривање права и дужности физичких и правних лица, као и остваривање другог 

законом утврђеног интереса (члан 2. став 1); да установе, јавна предузећа или друге 

облике јавне службе, из чл. 3. и 4. овог закона могу основати Република Српска (у 

даљем тексту: Република), јединица локалне самоуправе и друга домаћа и страна 

правна и физичка лица (члан 5); да се на оснивање, организацију и рад установа, 

примјењују прописи који се односе на јавна предузећа, ако законом није другачије 

одређено (члан 11); да су органи установе управни одбор и директор, ако законом није 

другачије одређено (члан15); да управни одбор установе именује и разрјешава оснивач 

(члан 16. став 1), да управни одбор установе чији је оснивач или суоснивач јединица 

локалне самоуправе именује и разрјешава скупштина општине, односно скупштина 
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града, на приједлог начелника општине, односно градоначелника након спроведеног 

поступка јавне конкуренције (члан 15. став 6); да управни одбор доноси статут установе 

(члан 17. став 1); да директора установе именује и разрјешава оснивач, на период од 

четири године и уз претходно спроведен поступак јавне конкуренције, као и да 

директора установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе 

именује скупштина општине, односно скупштина града, те да се општи и посебни 

услови за именовање директора установе утврђују статутом установе, у складу са 

законом (члан 18. ставови 2, 3а и 4); да оснивач даје сагласност на статут установе, те 

да ако је оснивач или суоснивач установе јединица локалне самоуправе, сагласност на, 

између осталог, статут установе даје начелник општине, односно градоначелник, а 

скупштина општине, односно града даје сагласност на годишњи програм рада и 

финансијски план установе и разматра и усваја годишњи извјештај о пословању и 

годишњи обрачун установе (члан 19. став 1. тачка 2. и став 3), а да надзор над 

законитошћу рада установе врши надлежно министарство (члан 20. став 1). 

 

Поред наведеног Суд је имао у виду да је Законом о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/04 и 78/11) 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 

одговорношћу, ради обављања дјелатности од општег интереса и у чијем основном 

капиталу Република Српска или јединица локалне самоуправе директно или 

индиректно има већинско власништво (члан 2. став 1); да су органи предузећа 

скупштина, надзорни одбор и управа (менаџмент) (члан 4); да је скупштина, између 

осталог, надлежна да доноси статут и именује и разрјешава надзорни одбор (члан 5. 

тач. а) и ђ); да приликом номиновања кандидата за избор чланова надзорног одбора, 

орган надлежан за избор поступа у складу са Законом о министарским, владиним и 

другим именовањима (члан 6).   

 

Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 41/03) прописано је да одговорни јавни 

службеник има коначну одговорност да обезбиједи да се сва именовања изврше у 

складу са одредбама овог Закона као и да обезбиједи да се ниједно коначно именовање 

у регулисане органе не изврши уколико нису примијењене одредбе овог Закона (члан 6. 

став 1), те да ће се овај закон читати заједно са и као допуна постојећим законима, 

правилима и прописима Републике Српске односно Босне и Херцеговине, и осим ако ти 

закони, правила и прописи нису у супротности са одредбама овог Закона, те се њиме не 

мијења лице или орган (укључујући сваког министра у влади, владу, другог званичника 

или орган, или Народну скупштину Републике Српске) који је овлашћен за коначно 

именовање лица у регулисани орган према постојећим законима, правилима, уредбама 

односно прописима (члан 18). 

 

Суд је, исто тако, узео у обзир да је чланом 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) прописано да 

је Скупштина општине орган одлучивања и креирања политике општине, те да су 

истим чланом регулисане и најважније надлежности Скупштине, међу којима је и 

овлашћење из алинеје 27. које се односи на право Скупшине општине да именује и 

разрјешава директора и управни одбор установе чији је оснивач или суоснивач 

општина, у складу са законом, те да је у члану 60. Закона нормирано да се, ако није 

другачије прописано законом, одредбе овог закона које се односе на општине 

примјењују и на град. 
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Поред тога, Суд је имао у виду и да је чланом 112. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 38/00, 40/00, 47/02, 38/03, 66/03, 20/07), а што одговара 

члану 125. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 55/07 – 

пречишћени текст), регулисано да уговор о раду престаје да важи смрћу радника, 

споразумом послодавца и радника, отказом уговора од стране послодавца или радника, 

кад радник наврши 40 година пензијског стажа или 65 година живота и најмање 20 

година стажа осигурања, са даном достављања послодавцу правоснажног рјешења о 

потпуном губитку радне способности радника, истеком рока важења уговора о раду на 

одређено вријеме, ако радник буде осуђен на безусловну казну затвора или на мјеру 

безбједности, васпитну или заштитну мјеру у трајању дуже од три мјесеца – са даном 

почетка извршења казне, односно мјере, ако због извршења мјере радник мора 

одсуствовати с рада, на основу одлуке надлежног суда која има за посљедицу престанак 

радног односа радника – са даном утврђеним судском одлуком, те са даном престанка 

рада послодавца, односно са даном почетка примјене привремене мјере забране рада 

послодавцу изречене од стране надлежног суда на период дужи од три мјесеца. 

 

Полазећи од наведеног Суд је утврдио да је Скупштина Града Бијељина 

прописујући на начин као одредбама чланова 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13. и 17. оспорене одлуке, 

изашла из оквира својих надлежности, јер оспорено нормирање није имало упориште у 

законским одредбама. Приликом ове оцјене Суд је стао на становиште да, иако Закон о 

систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07 и 109/12) и 

Закон о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/04 и 78/11) 

не садрже одредбе које експлицитно прописују критеријуме за именовање, односно 

разрјешење органа јавних установа, односно јавних предузећа, то не значи да је 

прописивање ових критеријума актима скупштине града легално и легитимно. Из 

одредаба члана 1. став 2. као и члана 2. став 1. Закона о систему јавних служби којима 

се начелно нормира сегмент јавних служби, али и члана 18. став 4. истог закона, којим 

се дефинише статутарни начин регулисања општих и посебних критеријума за 

именовање директора јавних установа, произлази намјера законодавца да обезбиједи 

флексибилност у нормирању, као и да омогући одређену самосталност органима, 

између осталог, и у домену прописивања релевантних критеријума. Ова самосталност 

је, међутим, ограничена и подложна ревизији оснивача, односно надлежног 

министарства, а сходно цитираним одредбама чланова 19. и 20. овог закона. Имајући у 

виду да одредба члана 18. став 4. Закона јасно регулише облигаторно уређење општих и 

посебних услова за именовање директора јавних установа, статутом ових установа, то 

је, по оцјени Суда, нормирањем као чланом 3. Одлуке, Скупштина Града Бијељина 

прекорачила своје надлежности из члана 30. Закона о локалној самоуправи.  

 

Надаље, мада Закон о систему јавних служби не прецизира акт којим би требало 

регулисати критеријуме за разрјешење директора, односно за именовање и разрјешење 

чланова управних одбора јавних установа, нити, пак, дефинише саме критеријуме, Суд 

је оцијенио да је Скупштина Града Бијељина, са аспекта обавезе локалне самоуправе да 

проводи законе, морала осигурати да материја именовања и разрјешења органа 

установа, тј. директора и управног одбора, буде интегрално регулисана, умјесто да 

претендује да ову област паралелно и упркос закону самостално регулише. У служби 

владавине права нужно је осигурати доступност и поузданост прописа, што 

подразумијева избјегавање дисперзије истоврсне регулативе у различите акте, односно 

статуте установа и акте Скупштине, као што је случај у конкретној уставноправној 

ствари. Скупштина јединице локалне самоуправе није овлашћена да, у случају 

претпостављене правне празнине, самостално тумачи закон, те не може на основу 
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произвољног тумачења ни попуњавати наводну правну празнину. Стога је, по оцјени 

Суда, прописујући на начин као у члановима 4, 7, и 8. Одлуке, Скупштина Града 

Бијељина, такође, прекорачила оквир својих овлашћења.  

 

Исто тако, у складу са чланом 5. тачка ђ) Закона о јавним предузећима, 

законодавац је овлашћење да именује, односно разрјешава надзорни одбор јавног 

предузећа повјерио скупштини предузећа, која је обавезна да приликом номиновања 

кандидата за избор поступа у складу са Законом о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске. Стога, према оцјени Суда, прописивање из чланова 5,  

9. и 13. оспорене одлуке представља, неовлашћено, непосредно мијешање скупштине 

јединице локалне самоуправе у надлежности органа јавног предузећа.  

 

Поред овога, у складу са чланом 17. став 1. Закона о систему јавних служби 

управни одбор јавне установе доноси њен статут, а оснивач односно градоначелник, у 

случају из члана 19. став 3. овог закона, даје сагласност на исти, док је, сходно члану 5. 

тачка а) Закона о јавним предузећима, за доношење статута предузећа надлежна 

скупштина предузећа, која, у овом дијелу, поступа по приједлогу надзорног одбора 

(члан 7. тачка в). Имајући у виду релевантно законодавство јасно је да Закон о систему 

јавних служби као и Закон о јавним предузећима повјеравају надлежност за доношење 

статута јавних установа и предузећа, овим установама, односно предузећима. Органу 

оснивача јавне установе је, кроз могућност давања или ускраћивања сагласности на 

донесени статут, дата, накнадна, контролна улога којом може утицати на доношење 

аката и пословање јавне установе. Стога је, према оцјени Суда, Скупштина Града 

Бијељина изашла из оквира својих надлежности, јер је, чланом 17. Одлуке, обавезала 

јавне установе и предузећа на усаглашавање статута са Одлуком, чиме је прејудицирала 

њихову обавезну садржину.  

 

С обзиром на изложено Суд је оцијенио да одредба члана 3. Одлуке није у 

сагласности са чланом 18. став 4. Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 68/07 и 109/12), док одредбе чланова 4, 7. и 8. исте, супротно 

члану 102. став 1. тачка 6) Устава, нису у функцији провођења овог закона. Надаље, 

чланови 5, 9. и 13. Одлуке, по оцјени Суда, нису у сагласности са чланом 5. тачка ђ) 

Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/04 и 

78/11), док је члан 17. Одлуке у супротности са чланом 17. став 1. Закона о систему 

јавних служби и чланом 5. тачка а) Закона о јавним предузећима. С обзиром на 

утврђену несагласност наведених одредаба Одлуке са релевантним законима, а која је 

посљедица прекорачења овлашћења Скупштине Града Бијељина прописаних чланом 

30. Закона о локалној самоуправи, Суд је утврдио повреду начела законитости из члана 

108. став 2. Устава. 

 

Надаље, узимајући у обзир раније утврђене разлоге неуставности и 

незаконитости предметних одредаба Одлуке, Суд је оцијенио да за одлучивање у овој 

уставноправној ствари није од значаја разматрање навода предлагача о 

неусаглашености оспорених одредаба са чланом 125. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“ број 55/07 – пречишћени текст), који одговара члану 112. 

Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ бр. 38/00, 40/00, 47/02, 38/03, 

66/03, 20/07), те повреди члана 39. Устава, а у вези са чланом 14. Европске конвенције о 

заштити људских права и основних слобода. Исто тако, с обзиром на надлежности из 

члана 115. Устава, Суд није разматрао наводе који се односе на конкретна разрјешења 

проистекла из примјене оспорених одредаба Одлуке, јер су у питању појединачни акти 
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који се исцрпљују примјеном, и који се односе на индивидуално одређена лица и 

појединачне ситуације.  

 

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-10/14                                              ПРЕДСЈЕДНИК  

28. јануар 2015. године                                                                 УСТАВНОГ СУДА 

 

                                    Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Неуставност и незаконитост оспорених одредаба подзаконског општег 

акта утврђена је с обзиром на то да је његов доносилац одређујући критеријуме 

изашао из оквира належности које су му прописане законом. 
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Одлука 

Број: У-11/14 од 28. јануара 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 9/15 

 

 

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 28. јануара 2015. 

године,  д о н и о   ј е 

 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да чланови 101. и 112. Одлуке о општим и техничким условима 

испоруке топлотне енергије и техничким условима градње јединственог 

топлификационог система у Добоју („Службени гласник Града Добој “ бр. 8/11 и 

3/14) нису 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 

 

Зоран М. Стокић из Добоја дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу 

за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 109. и члана 120. 

Одлуке о општим и техничким условима испоруке топлотне енергије и техничким 

условима градње јединственог топлификационог система у Добоју („Службени гласник 

Општине  Добој “ број 8/11). У иницијативи се наводи да оспорене одредбе Одлуке 

нису у сагласности са одредбама чланова 6, 13. и 24. Закона о комуналним 

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

12. 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) а самим 

тим ни са чланом 108. став 2. Устава Републике Српске. Образлажући разлоге 

оспоравања наведених одредаба предметне одлуке давалац иницијативе цитира 

поједине одредбе, како раније важећег Закона о комуналним дјелатностима („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 51/95, 11/95 и 51/02), тако и сада важећег Закона о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број 124/11), те 

закључује да наведеним законским рјешењима није дата могућност јединицама локалне 

самоуправе (општинама и градовима) да својим актом којим уређују и обезбјеђују 

обављање ове комуналне дјелатности одреде посебну накнаду кориснику комуналне 

услуге  који је искључен  из система гријања. Имајући у виду да искључењем 

корисника услуге са система гријања престаје обавеза даваоца услуге, давалац 

иницијативе тврди да оспорено нормирање, којим се  намеће обавеза кориснику услуге 

да и даље учествује у сталним трошковима одржавања система за производњу и 

испоруку топлотне енергије, није у сагласности са начелима равноправности, 

савјесности и поштења учесника облигационог односа из члана 11. и 12. Закона о 

облигационим односима. Из наведених разлога предлаже да Суд утврди да оспорене 

одредбе Одлуке нису у сагласности са Уставом и законом.  

 

Разматрајући дату иницијативу Суд је, Рјешењем број У-11/14 од 28. маја 2014. 

године,  покренуо поступак за оцјену уставности и законитости чланова 101. и 112. 

Одлуке о општим и техничким условима испоруке топлотне енергије и техничким 
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условима градње јединственог топлификационог система у Добоју („Службени гласник 

Града Добој “ бр. 8/11 и 3/14). 

 

Скупштина Града Добој није доставила одговор на рјешење о покретању 

поступка, с тим да је у  претходном поступку  обавијестила Суд да је Одлука чије 

одредбе су оспорене, након ступања на снагу важећег Закона о комуналним 

дјелатностима, измијењена и допуњена Одлуком о измјенама и допунама Одлуке о 

општим и техничким условима испоруке топлотне енергије и техничким условима 

градње јединственог топлификационог система у Добоју („Службени гласник Града 

Добој“ број 3/14). 

 

Одлуку о општим и техничким условима испоруке топлотне енергије и 

техничким условима градње јединственог топлификационог система у Добоју 

(„Службени гласник Општине Добој “ број 8/11) донијела је Скупштина Општине 

Добој на основу члана 4. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 11/95, 18/95 и 51/02), члана 12. став 1. тачка б) алинеја 2. и члана 

14. став 1. ал. 7. и  12. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05), члана 49. Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 55/10), чланова 9, 10. и 11. Закона о 

комуналној полицији („Службени гласник Републике Српске“ број 85/03), чланова 3, 

10. и 31. Закона о прекршајима Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 34/06, 1/09 и 29/10) и члана 14. Статута Општине Добој“ бр. 5/05 и 3/08). 

Оспореним чланом 109. Одлуке о општим и техничким условима испоруке топлотне 

енергије и техничким условима градње јединственог топлификационог система у 

Добоју („Службени гласник Општине Добој “ број 8/11) прописано је да је корисник 

који се на властити захтјев искључи са топлификационог система обавезан да за 

цјелокупан период искључења плаћа накнаду на име сталних трошкова одржавања 

система за производњу и испоруку топлотне енергије у висини 30% од цијене тарифне 

категорије којој припада. Према члану 120. ове одлуке у случају отказа и искључења 

корисника са топлификационог система исти је обавезан да плаћа 30% од цијене 

тарифне категорије којој припада на име сталних трошкова, за све вријеме привременог 

искључења.  

 

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о општим и техничким условима 

испоруке топлотне енергије и техничким условима градње јединственог 

топлификационог система у Добоју („Службени гласник Града Добој“ број 3/14) 

донесена је на основу члана 6. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“ број 124/11), чл. 12. став 1. тачка б) алинеја 2, чл. 14. став 1. ал. 7. и 

12.  и чл. 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), те члана 33. Статута Града Добој („Службени гласник 

Града Добој“ број 9/12).  

 

 Наведеном одлуком није мијењан оспорени члан 109. основног текста  Одлуке 

већ му је само измијењена бројчана ознака тако да је  сада члан 101, док је оспорени 

члан 120. основног текста Одлуке, осим што му је измијењена бројачана ознака те је 

сада члан 112,  и допуњен тако што је прописано да се иза ријечи „искључења“ умјесто 

тачке ставља зарез и додају ријечи „односно цијену за инсталисану снагу код 

корисника који имају уграђено топлотно бројило“. 
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 За оцјену основаности навода којима се иницијативом оспоравају одредбе 

чланова 101. и 112. Одлуке о општим и техничким условима испоруке топлотне 

енергије и техничким условима градње јединственог топлификационог система у 

Добоју („Службени гласник Града Добој“ бр. 8/11 и 3/14) Суд је,  прије свега, 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 тога, за оцјену законитости наведених одредби  Одлуке, по оцјени Суда, 

од значаја су  одредбе Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и Закона о комуналним дјелатностима, и то 

како важећег објављеног у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 124/11, тако 

и претходног који је био на снази у вријеме доношења оспорене одлуке, а који је 

објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 51/95, 11/95 и 51/02.  

 

Законом о локалној самоуправи прописано је 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).   

 

Законом о комуналним дјелатностима  који је био на снази у вријеме доношења 

Одлуке о општим и техничким условима испоруке топлотне енергије и техничким 

условима градње јединственог топлификационог система у Добоју („Службени гласник 

Општине Добој“ број 8/11), као и сада важећим Законом о комуналним дјелатностима, 

у односу на који давалац иницијативе оспорава наведену одлуку, предметна материја је  

у суштини на исти начин уређена. 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 (чл. 3. став 1. ранијег и чл. 6. важећег 

закона); да је давалац комуналне услуге дужан да обезбиједи трајно и несметано 

пружање комуналних услуга корисницима комуналних услуга 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 
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закона), те да се средства за обављање комуналних дјелатности индивидуалне 

комуналне потрошње обезбјеђују из цијене комуналне услуге, из које се, поред осталог, 

обезбјеђују средства за покриће укупних расхода даваоца комуналне услуге и 

унапређивање постојећих комуналних објеката и уређаја, према нормативима и 

стандардима у комуналним дјелатностима и тржишним цијенама улазних трошкова, 

као и да цијену комуналне услуге утврђује давалац комуналне услуге, а сагласност на 

цијену даје надлежни орган јединице локалне самоуправе (члан 13. ранијег и члан 20. 

важећег закона).  

 

Из наведених одредаба  закона, по оцјени Суда,  произлази да је јединица 

локалне самоуправе (општина/град) овлашћена да обезбјеђује организовано обављање 

комуналне дјелатности  која се односи на производњу и испоруку топлотне енергије, 

као и да је надлежни орган јединице локалне самоуправе овлашћен да донесе општи акт 

којим ће уредити начин испоруке топлотне енергије, права и обавезе испоручиоца и 

корисника топлотне енергије, те начин обрачуна и наплате цијене за испоручену 

топлотну енергију. Сагласно наведеним законским овлашћењима, Скупштина 

Општине/Града Добој је донијела предметну одлуку, којом је прописала опште и 

техничке услове и начин организовања производње и испоруке топлотне енергије у 

топлификационом систему даљинског гријања, као и  права и обавезе испоручиоца и 

корисника топлотне енергије, те начин обрачуна и наплате цијене за испоручене 

топлотну енергију. 

 

Међутим, по оцјени Суда, законским одредбама које су биле релевантне за 

доношење предметне одлуке није дата могућност да  Скупштина Општине/Града 

својим актом одреди посебну накнаду под називом „стални трошкови одржавања 

система за производњу и испоруку топлотне енергије односно цијену за инсталисану 

снагу код корисника који имају уграђено топлотно бројило“ на начин како је то 

прописано оспореним одредбама. Приликом овакве оцјене Суд је имао у виду да је 

Законом о комуналним дјелатностима таксативно одређена садржина одлуке коју 

доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе,  те прописано да комуналну 

услугу плаћају корисници те услуге, дакле да се накнада плаћа за услугу коју је давалац 

пружио кориснику. Исто тако,  да је наведеним законским одредбама прописана 

обавеза даваоца услуге да обезбиједи исправност и функционалност комуналних 

објеката и уређаја који су  овим законом дефинисани као грађевински објекти са 

уређајима, опремом и инсталацијама који служе за обављање комуналних дјелатности, 

као и сама постројења, опрема и инсталације које чине комуналну инфраструктуру или 

служе за производњу комуналног производа или вршење комуналних услуге, 

грађевинско земљиште на којем су изграђени, добра у општој употреби која служе за 

ове намјене, те  да се из цијене комуналне услуге коју утврђује давалац комуналне 

услуге, а сагласност на исту даје надлежни орган јединице локалне самоуправе, 

обезбјеђују средства за обављање  комуналних дјелатности индивидуалне комуналне 

потрошње, у коју спада и производња и испорука топлотне енергије. Дакле, Законом је 

одређено да се из цијене комуналне услуге коју плаћају корисници услуге обезбјеђују 

средства за обављање комуналних дјелатности која служе, поред осталог, и за 

унапређивање постојећих комуналних објеката и уређаја. 

 

Имајући у виду  наведено Суд  је оцијенио да прописивање материјалне обавезе 

лицима која нису корисници комуналне услуге, будући да им је обустављена даља 

испорука топлотне енергије, не налази основа у наведеним одредбама Закона о 

комуналним дјелатностима, и да као такво има значење проширивања законом 
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утврђених извора средстава за обављање комуналне дјелатности, које је Скупштина 

Општине сада Града Добој предузела без овлашћења у закону. 

 

Наводи даваоца иницијативе који се односе на несагласност оспорених одредби 

Одлуке са члановима 11. и 12. Закона о облигационим односима, по оцјени Суда, нису 

од утицаја у овој правној ствари, будући да је оцијењено да су оспорене одредбе 

Одлуке донесене прекорачењем овлашћења, а чињеница да нису у сагласности са 

законом за чије је  извршење Одлука донесена, чини их неуставним са становишта 

члана 108. став 2. Устава, према којем прописи и други општи акти морају бити у 

сагласности 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-11/14                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

28. јануар 2015. године                                                                          УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                                      Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Није у сагласности са Уставом и Законом одредба подзаконског општег 

акта којом је одређено да корисник који се искључи са топлификационог система 

плаћа накнаду на име сталних трошкова одржавања истог система, јер таква 

материјална обавеза нема свој основ у релевантним законским одредбама. 
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Рјешење 

Број: У-29/14 од 28. јануара 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 9/15 

 

 

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. јануара 2015. године, д о н и о  је 

 

   

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјену уставности и 

законитости Уговора о наплати РТВ таксе, који је 18. новембра 2005. године 

закључен између Јавног Радио-телевизијског система Босне и Херцеговине, Радио-

телевизије Федерације Босне и Херцеговине и Радио-телевизије Републике Српске, с 

једне стране и Јавног предузећа BH Telecom, Сарајево, Јавног предузећа Хрватске 

телекомуникације д.о.о. Мостар и Телекомуникације Републике Српске а.д. Бања 

Лука, с друге стране. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

      

Драган Јелић из Горњих Штрбаца дао је 14. марта 2014. године Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности и 

законитости Уговора о наплати РТВ таксе,  који је 18. новембра 2005. године закључен 

између Јавног Радио-телевизијског система Босне и Херцеговине, Радио-телевизије 

Федерације Босне и Херцеговине и Радио-телевизије Републике Српске, с једне стране, 

и Јавног предузећа BH Telecom, Сарајево, Јавног предузећа Хрватске телекомуникације 

д.о.о. Мостар и Телекомуникације Републике Српске а.д. Бања Лука, с друге стране. 

Иако је у иницијативи оспорени акт означен као "Уговор о пословно-техничкој сарадњи 

и анекс овог уговора који је потписан између Јавног предузећа РТВ Републике Српске и 

М-тел оператера у погледу наплате РТВ таксе", давалац иницијативе је накнадно, уз 

поднесак од 16. априла 2014. године, Суду доставио оспорени уговор од 18. новембра 

2005. године. У иницијативи се наводи да предметни уговор није у сагласности са 

чланом 23. ст. 1. и 2. Устава Републике Српске, којим је зајемчена заштита тајности 

података о личности и забрањено коришћење података о личности, које је супротно 

утврђеној сврси њиховог прикупљања, као и са гаранцијама из чл. 10. и 13. Устава. 

Поред тога, давалац иницијативе сматра да предметни акт није у складу са чл. 28. и 29. 

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), чланом 

5. ст. 1. и 2. Закона о заштити личних података ("Службени гласник Босне и 

Херцеговине" бр. 49/06, 76/11 и 89/11) и чланом 57. тачка ж) Закона о трговини 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 6/07, 52/11 и 67/13). Сходно наведеном, 

тражи да Суд утврди да оспорени уговор није у сагласности са Уставом и законом.     

 

Оспорени Уговор о наплати РТВ таксе закључили су 18. новембра 2005. године 

Јавни Радио-телевизијски систем Босне и Херцеговине, Радио-телевизија Федерације 

Босне и Херцеговине и Радио-телевизија Републике Српске, као јавни емитери, с једне 
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стране, и Јавно предузеће BH Telecom, Сарајево, Јавно предузеће Хрватске 

телекомуникације д.о.о. Мостар и Телекомуникације Републике Српске, а.д. Бања Лука, 

као телеком оператери, с друге стране. Овим уговором су регулисани међусобни 

односи уговорних страна у вези са фактурисањем и наплатом мјесечног износа таксе за 

посједовање радио и телевизијског пријемника од ималаца  – физичких и правних лица 

на подручју Босне и Херцеговине, односно одређен је начин наплате РТВ таксе путем 

наплате мјесечних рачуна фиксне телефоније и њених техничких алтернатива.    

 

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 акта, од чега зависи заснивање надлежности 

Уставног суда за оцјену његове уставности и законитости.  

 

Како из самог садржаја оспореног уговора произлази, овај акт, по оцјени Суда, 

по својој правној природи нема карактер општег правног акта за који је, сходно 

цитираној уставној одредби, предвиђена уставносудска контрола. Ради се, наиме, о акту 

који се односи на правни посао склопљен између одређених привредних субјеката, 

којим су регулисани њихови међусобни односи приликом реализације права и обавеза 

поводом којих је предметни уговор закључен.   

 

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) одлучио да не прихвати иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности 

и законитости оспореног уговора.  

 

Поред тога, Суд указује на то да питање сагласности уговора са релевантним 

законским нормама може, на захтјев лица која имају правни интерес, бити предмет 

поступка пред надлежним редовним судом.   

 

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-29/14                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

28. јануар 2015. године                                                                             УСТАВНОГ СУДА         

             

                                                                                                                          Џерард Селман                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Уставни суд не прихвата иницијативу за покретање постпка за оцјену 

уставности и законитости када оспорени акт по својој правној природи нема 

карактер општег правног акта за који је предвиђена уставносудска нормативна 

контрола. 
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Рјешење 

Број: У-42/14 од 28. јануара 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 9/15 

 

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 28. јануара 2015. године, д о н и о  ј е   

 

 

Р ЈЕ Ш Е Њ Е 

 

Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о 

измјени Одлуке о утврђивању цијена воде и канализације (“Службени гласник Града 

Бијељина” број 27/13).  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Приједлогом Заједнице етажних власника Милоша Обилића 1. Бијељина, из 

Бијељине, покренут је поступак за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о 

измјени Одлуке о утврђивању цијена воде и канализације (“Службени гласник Града 

Бијељина” број 27/13), коју је донијела Скупштина Града Бијељина. Из навода 

приједлога произлази да се основни разлози оспоравања Одлуке односе на прописане 

износе цијена воде и канализације, који, по мишљењу предлагача, никако не могу бити 

исти. Наиме, предлагач је мишљења да прописивање оспореном одлуком нових цијена 

воде и канализације у потпуно истим износима није уставно, законито, али ни 

природно, јер како наводе, на основу ове одлуке се, приликом наплате рачуна за 

потрошену воду сваком домаћинству дода непостојећа „потрошња“ канализације. 

Поред тога, предлагач сматра непримјереним и то што се доношењем ове одлуке у 

ствари „краду“ и њихове паре да би се отплатио кредит за изградњу новог 

канализационог система Града Бијељина, те због свега наведеног предлажу да Суд 

оспорену одлуку оцијени неуставном и незаконитом. 

 

Оспорену Одлуку о измјени Одлуке о утврђивању цијена воде и канализације 

(“Службени гласник Града Бијељина” број 27/13) Скупштина Града Бијељина је 

донијела на основу члана 20. став 3. Закона о комуналним дјелатностима (“Службени 

гласник Републике Српске” број 124/11), члана 30. став 2. алинеја б) Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 

члана 2. став 1. тачка ђ) и члана 5. став 3. Уредбе о давању сагласности на цијене 

одређених производа и услуга (“Службени гласник Републике Српске” број 11/11) и 

члана 38. став 2. тачка б) Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина” 

број 8/13). Овом одлуком је измијењен члан 1. Одлуке о утврђивању цијена воде и 

канализације (“Службени гласник Општине Бијељина” бр. 12/09, 6/11 и 23/12) и, поред 

прописивања да се даје сагласност А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина на нове 

цијене воде и канализације, између осталих и за домаћинства тако што се и за воду и за 

канализацију утврђује исти износ, 1, 23 КМ/м3, утврђује се и које су цијене без 

урачунатог ПДВ, те од када ће се наведене цијене за канализацију примјењивати (члан 

1) и да ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном 

гласнику Града Бијељина”, а примјењиваће се од 01. 01. 2014. године (члан 2).      
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Према одредбама 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.  

 

Сагласно наведеној уставној одредби, Суд је оцијенио да оспорена Одлука о 

измјени Одлуке о утврђивању цијена воде и канализације (“Службени гласник Града 

Бијељина” број 27/13), по свом правном карактеру, не представља општи правни акт о 

којем одлучује Уставни суд. Наиме, у конкретном случају, оспорена је уставност и 

законитост акта који не садржи одредбе општег карактера нити на општи начин уређује 

одређене односе, него се ради о акту којим Скупштина Града Бијељина даје сагласност 

на нове цијене воде и канализације које је утврдило А.Д. „Водовод и канализација“ 

Бијељина.  

 

С обзиром на 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), одлучио да поднесени приједлог одбаци. 

 

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-42/14                                              ПРЕДСЈЕДНИК  

28. јануар 2015. године                                                  УСТАВНОГ СУДА  

   

                                                                                                               Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уставни суд одбацује приједлог за оцјену уставности и законитости акта 

који по својој правној природи нема карактер општег правног акта за који је 

предвиђена уставносудска нормативна контрола. 
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Рјешење 

Број: У-43/14 од 28. јануара 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 9/15 

 

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 28. јануара 2015. 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 86. Закона о пензијском и инвалидском осигурању («Службени 

гласник Републике Српске» број 134/11). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Ратко Игњатић из Прњавора дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 86. Закона о 

пензијском и инвалидском осигурању («Службени гласник Републике Српске» број 

134/11). Давалац иницијативе сматра да оспорена законска одредба доводи до 

дискриминације корисника старосне пензије који су дио стажа осигурања остварили у 

иностранству, односно да су ова лица оштећена и доведена у неравноправан положај у 

односу на остале кориснике старосне пензије, чиме је дошло до повреде члана 10. 

Устава Републике Српске. Конкретно, у иницијативи се указује на то да примјена 

предметне одредбе код одређене категорије корисника доводи до умањења висине 

старосне пензије до износа који је нижи од законом утврђене најниже старосне пензије 

у Републици Српској. Сагласно наведеном, предлаже се да Суд утврди да оспорена 

законска одредба није у сагласности са Уставом Републике Српске.   

     

Оспореним чланом 86. Закона о пензијском и инвалидском осигурању 

(«Службени гласник Републике Српске» број 134/11) прописано је да се одредбе члана 

85. овог закона не односе на сразмјерне пензије остварене примјеном међународних 

уговора о социјалном осигурању и споразума о међусобним правима и обавезама у 

спровођењу пензијског и инвалидског осигурања у БиХ.  

 

У току поступка утврђено је да овај суд, на сједници одржаној 25. септембра 

2013. године, одлучујући у предмету број У-28/12, није прихватио иницијативу за 

покреттње поступка за оцјењивање уставности члана 86. Закона о пензијском и 

инвалидском осигурању («Службени гласник Републике Српске» број 134/11), јер је 

утврдио да је ова законска одредба у сагласности са Уставом Републике Српске. 

 

       

Имајући у виду да је наведеном одлуком Уставног суда одлучено о уставности 

оспорене законске одредбе, на основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду 

Републике Српске, Суд није прихватио дату иницијативу.  
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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-43/14                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

28. јануар 2015. године                                                                      УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                                Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уставни суд не прихвата иницијативу за покретање поступка за оцјену 

уставности и законитости општег акта у случају када је ранијом одлуком већ 

одлучио о истој ствари. 
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                                                                                                                                      Рјешење 

                                                                        Број: У-36-8/10 oд 24. фебруар 2015. године 

                                                           "Службени гласник Републике Српске" број 18/15 

 

 

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

члана 37. став 1. тачка д),  члана 40. став 5,  члана 57. тачка а), и члана 61. став 1. тач. б) 

и д) Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" 

бр. 104/11 и 92/12),  на сједници одржаној 24. фебруара 2015. године,  д о н и о   ј е 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 

Обуставља се поступак за оцјењивање уставности и законитости члана 7. 

став 4. и члaна 9. став 1. Статута Општине Нови Град („Службени гласник 

Општине Нови Град“ бр. 11/05, 2/08, 7/11 и 9/11). 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности и законитости Одлуке о празнику општине Нови Град („Службени 

гласник Општине Нови Град“ број 5/95). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Клуб делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске дао је 

Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјену 

уставности и законитости чл. 7. став 4. и чл. 9. став 1. Статута Општине  Нови Град 

(„Службени гласник Општине Нови Град“ бр. 11/05 и 2/08) и Одлуке о празнику 

општине Нови Град („Службени гласник Општине Нови Град“ број 5/95), које је 

донијела Скупштина Општине Нови Град. Из садржаја иницијативе произлази да 

оспорени члан 7. став 4. Статута Општине  Нови Град, који одређује изглед грба као 

симбола Општине Нови Град садржи само обиљежја једног конститутивног народа, 

чиме се припадници других народа доводе у неравноправан положај. Оспоравајући  

одредбу члана 9. став 1. Статута, којом је прописано да је празник општине 12. јули ‒ 

Петровдан, давалац иницијативе наводи да празници јединица локалне самоуправе, као 

јавних институција, не могу имати вјерски карактер, јер се на тај начин други 

конститутивни народи доводе у дискриминирајући положај. Иницијативом је оспорена 

и Одлука о празнику општине Нови Град ("Службени гласник Општине Нови Град" 

број 5/95) с тим да нису наведени уставно-правни разлози њеног оспоравања. Сагласно 

изложеном, давалац иницијативе предлаже да Суд утврди да оспорени општи акти нису 

у сагласности са одредбама чл. 1. став 4, чл. 5. став 1. алинеја 2, те чл. 10, 28. и 108. 

Устава Републике Српске. 

 

Скупштина Општине Нови Град доставила је оспорене акте и одређену 

документацију, али се није изјашњавалa  о разлозима оспоравања изнијетим у 

иницијативи. 

 

Оспореним чланом 7. став 4. Статута Општине Нови Град („Службени гласник 

Општине Нови Град“ бр. 11/05 и 2/08) прописан је садржај симбола, тако да се, у 

плавом пољу у врху штита налази грб Републике Српске и назив општине, испод грба 

од уздужних рубова према средишту штита пружају се двије паралелне црвене линије, 
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које се простиру цијелом ширином штита. Ова плоха је са горње стране коничног 

облика, а са доње равног и продужава се према доље са три правилно распоређена 

ступца, који завршавају изнад двију таласних плавих линија, које се протежу цијелом 

ширином штита. На симболу двије укрштене црвене линије симболизују жељезничку и 

путну раскрсницу, плава плоха на стубовима симболизује мост на ријеци Сани, а двије 

таласне линије на дну штита симболизују ријеке Уну и Сану, које протичу подручјем 

општине. Чланом 9. став 1. Статута прописано је да је празник општине 12. јули ‒ 

Петровдан. 

 

Одлука о празнику општине Нови Град („Службени гласник Општине Нови 

Град“ број 5/95) донесена је на основу члана 6. Статута општине Нови Град 

(„Службени гласник Општине Нови Град“ број 3/95). Према члану 1. ове одлуке 

празник општине Нови Град је 12. јули - Петровдан, традиционални празник грађана 

општине Нови Град, који је уједно и крсна слава општине Нови Град. 

 

У току поступка Суд је утврдио да је одредбом члана 156. Статута Oпштине 

Нови Град („Службени гласник Општине Нови Град“ број 5/14) прописано да ступањем 

на снагу овог статута престаје да важи Статут Општине Нови Град („Службени гласник 

Општине Нови Град“ бр. 11/05, 2/08, 7/11 и 9/11). 

 

Имајући у виду да је у току поступка оспорени статут 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 при 

томе да није потребно донијети одлуку због тога што нису отклоњене посљедице 

неуставности, односно незаконитости.  

 

У поступку разматрања Одлуке о празнику општине Нови Град („Службени 

гласник Општине Нови Град“ број 5/95) Суд је утврдио да је Статут Општине Нови 

Град („Службени гласник Општине Нови Град“ број 3/95), који је назначен као правни 

основ за доношење оспорене одлуке, престао да важи прије подношења иницијативе, 

јер је престао да важи  Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 35/99, 20/01 и 51/01) на основу кога је тај Статут донесен. Наиме, чланом 

168. новог Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) прописано је да  даном ступања на снагу овог закона 

престаје да важи ранији Закон о локалној самоуправи и сви прописи донесени на 

основу тог закона. Сагласно томе, Скупштина Општине Нови Град је донијела нови 

Статут Општине, који је објављен у „Службеном гласнику Општине Нови Град “ број 

11/05. 

Имајући у виду насталу правну ситуацију, да је престанком важења општих 

правних аката који су послужили као правни основ за доношење оспорене одлуке, 

престала да важи и оспорена одлука, Суд је одлучио да, на основу члана 37. став 1. 

тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске не прихвати иницијативу за 

оцјењивање уставности и законитости Одлуке о празнику општине Нови Град 

(„Службени гласник Општине Нови Град“ број 5/95). 

 

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 i 92/12), одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 
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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-36-8/10                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК                                                                            

24. фебруар 2015. године                                                                УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                                   Џерард Селман                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С обзиром на то да је у току поступка престао да важи оспорени општи 

акт, Уставни суд је обуставио даљње вођење поступка, оцјењујући при томе да 

није потребно донијети одлуку због тога што нису отклоњене посљедице 

неуставности односно незаконитости. 

 

Имајући у виду да је престанком важења општих правних аката који су 

послужили као правни основ за доношење оспорене одлуке, престала да важи и 

оспорена одлука, Суд је одлучио да не прихвати иницијативу за оцјењивање 

уставности и законитости. 
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Одлука 

Број: У-3/14 oд 24. фебруар 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 18/15 

  

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

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 24. фебруара 2015. године, д о н и о  је 

 

 

О Д Л У К У 
 

Утврђује се да члан 122. став 2. Закона о правима бораца, војних инвалида и 

породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11, 15/12 и 40/12) није у сагласности 

са Уставом Републике Српске. 

  

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 36, члана 54, 

члана 73, члана 122. став 1. и члана 124. став 3. тачка а) и став 4. Закона о 

правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 

134/11, 15/12 и 40/12). 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Миле Чајевић из Фоче дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за 

покретање поступка за оцјену уставности члана 36, члана 54, члана 73, члана 122. и 

члана 124. став 3. тачка а) и став 4. Закона о правима бораца, војних инвалида и 

породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске" број 134/11). У иницијативи се наводи да 

оспорене одредбе чланова 36, 54. и 73. предметног закона, којима се даје предност 

приликом запошљавања борцима, ратним војним инвалидима и члановима породица 

погинулих бораца, нису у сагласности са чланом 10. Устава Републике Српске, чланом 

II/4 Устава Босне и Херцеговине, у вези са правом на рад из члана 6. и 7. (а), (i) и (ii) 

Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима, као и чланом 1. 

Протокола број 12. уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних 

слобода. Давалац инцијативе, наиме, истиче да су оспореним прописивањем наведена 

лица стављена у далеко повољнији положај у погледу уживања права на запослење у 

односу на сва друга лица, те да је једини основ за разликовање и давање овакве 

привилегије једној групи грађана чињеница што посједују одређена лична својства - 

статус борца, ратног војног инвалида или члана породице погинулог борца, која остали 

грађани немају, иако се налазе у истој чињеничној и правној ситуацији. Поред тога, 

давалац иницијативе сматра да је прописивањем из члана 122. оспореног закона 

нарушен принцип подјеле власти из члана 69. Устава, јер инспекција, као извршно-

управна власт, не може поништавати одлуке о пријему у радни однос, већ је то у 

надлежности судова. У вези са наведеним, износи став да ни одредба члана 124. став 3. 

тачка а) и став 4. овог закона, којом је прописана прекршајна одговорност за правна 

лица и одговорно лице у правном лицу због непоштовања чл. 36, 54. и 73. Закона, није у 

сагласности са Уставом. Коначно, предлаже да Суд, на основу члана 58. Закона о 

Уставном суду Републике Српске, обустави од извршења правоснажну пресуду 



50 

 

Основног суда у Фочи број: 94 0 Рс 021680 13 Рс, од 30. априла 2014. године, до 

коначне одлуке о уставности оспорених законских одредаба. 

 

Разматрајући дату иницијативу, Суд је рјешењем број У-3/14 од 19. марта 2014. 

године одлучио да покрене поступак за оцјену уставности оспорених одредаба члана 

36, члана 54, члана 73, члана 122. и члана 124. став 3. тачка а) и став 4. Закона о 

правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 

134/11), јер сматра да постоје разлози да се у поступку пред Судом оцијени да ли су 

предметне законске одредбе у сагласности са Уставом Републике Српске. 

 

У одговору који је на иницијативу доставила Народна скупштина Републике 

Српске наводи се да давалац иницијативе на непотпун и погрешан начин тумачи 

одредбе Устава, јер, да би се могло говорити о дискриминаторним елементима 

одређених одредаба, мора постојати различит третман лица која се налазе у истим или 

сличним околностима. У предметном случају се, како се даље наводи, врши поређење 

адресата који су у очигледно различитој ситуацији, па им се због тога дају повластице, 

односно олакшава могућност да остваре право на запослење у складу са овим законом, 

који не врши фаворизовање једних грађана у односу на друге. Истиче се да је 

законодавац овлашћен да процјењује да ли, и у којој мјери, објективна различитост 

оправдава различито третирање, у иначе истој или сличној ситуацији, односно да права 

и обавезе одређених истоврсних или сличних група регулише на различит начин, ако за 

то постоје оправдани разлози. У погледу оспореног члана 122. предметног закона, у 

одговору се износи мишљење да су неосновани наводи даваоца инцијативе да је 

оваквим прописивањем нарушено начело подјеле власти из члана 69. Устава, јер надзор 

над примјеном овог закона врши надлежна инспекција у оквиру инспекцијског система, 

у складу са својом надлежношћу и овлашћењима. Коначно, доносилац оспореног 

закона указује на то да, према члану 115. Устава, није у надлежности Уставног суда 

Републике Српске да оцјењује усклађеност закона и других прописа са Уставом БиХ, те 

да давалац иницијативе није образложио на који начин и којем смислу је оспореним 

прописивањем дошло до повреде члана 1. Протокола број 12. уз Европску конвенцију о 

људским правима, због чега се о овом дијелу иницијативе не може очитовати.      

 

Оспореним чланом 36. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица 

погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 134/11, 15/12 и 40/12) прописано је да органи 

републичке управе и органи јединица локалне самоуправе, јавна предузећа и друга 

привредна друштва која су у цјелини власништво Републике или већинском 

власништву Републике, општине или града, као и други субјекти који су основани 

законом или их је основала Влада, обезбиједиће приликом пријема нових радника да 

борац има, под истим условима, предност у запошљавању у односу на остала лица која 

нису корисници права по овом закону, у складу са прописима који регулишу област 

рада и запошљавања (став 1); да ако се на оглас, односно конкурс, пријаве борци из 

више категорија, предност има борац више категорије, с тим да у оквиру исте 

категорије предност има борац са дужим временом ангажовања у оружаним снагама 

(став 2); да се предност из става 1. овог члана не односи на изабрана и постављена лица 

(став 3). Према члану 54. овог закона, органи републичке управе и органи локалне 

управе, јавна предузећа и друга привредна друштва која су у цјелини власништво 

Републике или већинском власништву Републике, општине или града, као и други 

субјекти који су основани законом или их је основала Влада, обезбиједиће приликом 
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пријема нових радника да ратни војни инвалид има, под истим условима, предност у 

запошљавању у односу на друга лица, изузев чланова породице погинулог борца, у 

складу са прописима којима се уређује област  рада и запошљавања (став 1); да ако се 

на оглас, односно конкурс, пријаве ратни војни инвалиди из различитих категорија, 

предност има ратни војни инвалид више категорије инвалидности, а ако се ради о 

случају да су исте категорије инвалидности, предност има ратни војни инвалид са 

дужим временом ангажовања у оружаним снагама (став 2); да се предност из става 1. 

овог члана не односи на изабрана и постављена лица (став 3). Оспореним чланом 73. 

Закона прописано је да органи републичке управе и органи јединица локалне 

самоуправе, јавна предузећа и друга привредна друштва која су у цјелини власништво 

Републике или већинском власништву Републике, општине или града, као и други 

субјекти који су основани законом или их је основала Влада, обезбиједиће приликом 

пријема нових радника да члан породице погинулог борца има, под истим условима, 

предност у запошљавању у односу на остала лица, укључујући ратне војне инвалиде, 

борце, у складу са прописима којима се уређује област рада и запошљавања (став 1); да 

се предност из става 1. овог члана не односи на изабрана и постављена лица (став 2). 

Према члану 122. овог закона, надзор над спровођењем одредаба чл. 36, 54, 57, 58, 59, 

73, 77. и 78. овог закона врше надлежне инспекције у складу са законом којим се 

уређује обављање инспекцијског надзора и посебним прописима за сваку поједину 

област (став 1), те да ако у вршењу надзора над спровођењем одредаба чл. 36, 54. и 73. 

инспектор утврди да није поштована предност у запошљавању, поништиће одлуку о 

пријему у радни однос (став 2). Оспореним чланом 124. став 3. тачка а) прописано је да 

ће се правно лице, републички орган, орган јединице локалне самоуправе и јавна 

установа казнити за прекршај новчаном казном од 1.000 до 3.000 КМ ако не поштују 

предност у запошљавању бораца, ратних војних инвалида и чланова породица 

погинулих бораца (чл. 36, 54. и 73.). Према ставу 4. овог члана, за прекршај из става 3. 

истог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу, републичком органу, органу 

јединице локалне самоуправе и јавној установи новчаном казном од 500 до 1.000 КМ.  

 

У поступку оцјењивања оспорених одредаба Закона о правима бораца, војних 

инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике 

Српске, Суд је имао у виду да је одредбама тачака 12. и 18. Амандмана XXXII на Устав 

Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, утврђено да Република уређује 

и обезбјеђује, између осталог, радне односе, запошљавање, борачку и инвалидску 

заштиту и друге односе од интереса за Републику, у складу са Уставом. Поред тога, 

према члану 49. Устава, слободе и права се остварују, а дужности испуњавају 

непосредно на основу устава, осим када је Уставом предвиђено да се услови за 

остваривање појединих од њих утврђују законом. Суд је у конкретном случају узео у 

обзир и гаранције из члана 10. Устава којим је 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.  

 

Сагласно наведеним уставним овлашћењима, Законом о правима бораца, војних 

инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике 

Српске, уређени су услови, начин и поступак за утврђивање статуса и права бораца, 

војних инвалида и чланова породица погинулих бораца и умрлих војних инвалида и 

чланова породица лица страдалих у вршењу војне службе или у вршењу активности у 

вези са том службом, начин обезбјеђивања новчаних средстава, те друга питања од 
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значаја за остваривање права прописаних овим законом. Тако је, поред осталог, у 

оквиру регулисања права бораца, ратних војних инвалида и чланова породица 

погинулих бораца, оспореним одредбама чл. 36, 54. и 73. овог закона предвиђена 

предност приликом запошљавања ових лица у односу на остала лица, уколико 

испуњавају исте услове, док је члановима 122. и 124. став 3. тачка а) и став 4. овог 

закона регулисано питање надзора над његовим сповођењем и прекршајна одговорност, 

односно новчане казне за субјекте који не поштују предност при запошљавању лица из 

чл. 36, 54. и 73. Закона.  

 

Оцјењујући начин на који су оспореним одредбама чл. 36, 54. и 73. Закона о 

правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске уређени предметни правни односи, Суд је утврдио 

да овакво прописивање није у супротности са Уставом Републике Српске. Суд, наиме, 

сматра да давање предности при запошљаваљу борцима, ратним војним инвалидима и 

члановима породица погинулих бораца, у ситуацији када испуњавају исте услове као и 

друга лица која конкуришу за одређено радно мјесто, представља одраз политике 

уређивања ових односа и цјелисходне процјене законoдавца на који начин ће, у оквиру 

Уставом утврђених принципа, уредити питање запошљавања ових категорија грађана. 

У погледу навода даваоца иницијативе да је оспореним прописивањем нарушено 

уставно начело равноправности грађана, Суд је утврдио да у конкретном случају није 

дошло до повреде гаранција из члана 10. Устава. По оцјени Суда, одредбама чл. 36, 54. 

и 73. предметног закона нису доведени у неравноправан положај остали грађани у 

односу на лица која имају статус борца, ратног војног инвалида или члана породице 

погинулог борца, јер се ради о субјектима који нису у истој правној ситуацији. У вези 

са овим 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 која имају статус 

борца, ратног војног инвалида или члана породице погинулог борца, због чега, по 

оцјени Суда, овакавим нормирањем није дошло до повреде гаранција из члана 10. 

Устава.  

 

Имајући у виду овакав став у погледу уставности чл. 36, 54. и 73. Закона о 

правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске, те на чињеницу да оспорене одредбе члана 124. 

став 3. тачка а) и став 4. овог закона прописују прекршајну одговорност за 

непоштовање чл. 36, 54. и 73, дакле да су у директној вези са овим нормама, Суд је 

оцијенио да ни члан 124. став 3. тачка а) и став 4. предметног закона није у супротности 

са Уставом.  

 

С обзиром на то да је овим утврђено да оспореним одребама чл. 36, 54. и 73. 

предметног закона није нарушено начело равноправности грађана из члана 10. Устава, 

односно да оваквим нормирањем није дошло до дискриминације и подређеног положаја 

грађана који немају статус борца, војног инвалида и члана породице погинулог борца, 

Суд је утврдио да у конкретном случају није дошло ни до повреде члана 1. Протокола 

број 12. уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода. Ова 

одредба Протокола, наиме, предвиђа општу забрану дискриминације, односно 

забрањује дискриминацију независно о других права гарантованих овом конвенцијом, 

тако да у суштини на исти начин пружа заштиту у погледу евентуалне дискриминације 

грађана као и члан 10. Устава Републике Српске. 
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У погледу оспорене одредбе члана 122. став 1. Закона, којим је дато овлашћење 

надлежној инспекцији да у складу са законом којим се уређује обављање инспекцијског 

надзора, врши надзор над спровођењем чланова 36, 54, 57, 58, 59, 73. и 77. овог закона, 

Суд је утврдио да ова законска одредба не доводи до повреде начела подјеле власти из 

члана 69. Устава, како се то наводи у иницијативи, јер се оваквим нормирањем, по 

оцјени овог суда, ни на који начин не задире у надлежност судова и вршење судске 

власти, како је то утврђено овом уставном одредбом.  

 

Суд је, међутим, оцијенио да су прописивањем из члана 122. став 2. предметног 

закона, којим је дато овлашћење инспектору да поништи одлуку о пријему у радни 

однос ако утврди да није поштована предност при запошљавању из чл. 36, 54. и 73. овог 

закона, нарушене гаранције о подјели власти из члана 69. Устава. Наиме, одлучивање о 

законитости одлуке о пријему у радни однос је по својој правној природи радноправни 

спор, који је у искључивој надлежности редовних судова, због чега, по оцјени Суда, 

једино ови органи могу, на захтјев правно заинтересованог лица, у законом 

предвиђеном поступку и на основу релевантних доказа цијенити да ли је послодавац у 

одређеном случају поштовао прописану предност при запошљавању. С друге стране, 

инспекцијски органи, као један од сегмената извршне власти, приликом вршења 

инспекцијског надзора прате и контролишу начин извршења закона и других прописа и 

налажу мјере за отклањање уочених недостатака, те у вршењу својих овлашћења, по 

мишљењу Суда, не могу задирати у вршење судске власти, односно поништити одлуку 

послодавца о пријему у радни однос. Сходно наведеном, Суд је утврдио да је 

оспореним прописивањем из члана 122. став 2. Закона о правима бораца, војних 

инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике 

Српске дошло до повреде начела подјеле власти из члана 69. Устава и одредбе члана 

121. став 1. Устава, према којој судску власт врше судови.  

     

У односу на наводе даваоца иницијативе о несагласности оспорених законских 

одредаба са чланом II/4 Устава Босне и Херцеговине, Суд указује на то да, према 

одредби члана 115. Устава Републике Српске, овај суд није надлежан да оцјењује 

сагласност закона и других прописа Републике Српске са Уставом Босне и Хереговине. 

 

С обзиром на то да је Суд коначно одлучио о уставности оспорених законских 

одредаба, беспредметно је разматрати захтјев даваоца иницијативе да се, у смислу 

члана 58. Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике 

Српске'' бр. 104/11 и 92/12), обустави од извршења правоснажна пресуда Основног суда 

у Фочи број: 94 0 Рс 021680 13 Рс од 30. априла 2014. године. 

 

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-3/14                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

24. фебруар 2015. године                                                                   УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                                 Џерард Селман                                                                                                                    
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Није у складу са уставном гаранцијом о подјели власти одредба која даје 

овлашћење инспектору да поништи одлуку о пријему у радни однос ако утврди да 

није поштована предност при запошљавању, јер се тиме као извршни орган уплиће 

у радноправни спор који је у искључивој надлежности редовних судова. 

 

Уставна је одредба закона којом се даје предност при запошљаваљу борцима, 

ратним војним инвалидима и члановима породица погинулих бораца, у ситуацији 

када испуњавају исте услове као и друга лица која конкуришу за одређено радно 

мјесто, јер представља одраз политике уређивања ових односа и цјелисходне 

процјене законoдавца на који начин ће, у оквиру Уставом утврђених принципа, 

уредити питање запошљавања ових категорија грађана. 
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Рјешење 

Број: У-8/14 oд 24. фебруар 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 18/15 

 

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. 

фебруара 2015. године,  д о н и о  је 

 

   

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 121. став 4. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13) у дијелу који гласи: "Поступак за пријем службеника 

подразумијева улазни интервју са кандидатом и контролу испуњавања услова...". 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

               

Миле Чајевић из Фоче дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: 

Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 121. став 4. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13) у дијелу који гласи: "Поступак за пријем службеника 

подразумијева улазни интервју са кандидатом и контролу испуњавања услова...". У 

иницијативи се наводи да je оспореном законском одредбом нарушено начело 

равноправности у слободама и правима грађана из члана 10. Устава, јер садржи 

елементе тзв. "посредне или прикривене" дискриминације. Давалац иницијативе, 

наиме, сматра да прављење разлика и давање предности при запошљавању једном лицу 

у односу на друга почиње улазним интервјуом кандидата пред комисијом, која га 

оцјењује без било каквих задатих објективних критеријума, односно произвољно. Због 

тога лица са одређеним личним својствима, које комисија фаворизује, добијају већи 

број бодова на основу "утиска који је кандидат оставио", што даље резултира избором 

привилегованог кандидата на упражњено радно мјесто. На овај начин се, по мишљењу 

иницијатора, "легализује" дискриминација путем Закона који комисији и начелнику 

општине даје превелика дискрециона овлашћења, а која се користе као средство за 

прављење разлике међу грађанима. У иницијативи се такође износи став да оспорена 

законска одредба није у сагласности са чланом II/4 Устава БиХ, у вези са правом на рад 

из чл. 6. и 7. (а), (i) и (ii) Међународног пакта о економским, социјалним и културним 

правима, затим са чланом 1. Протокола број 12. уз Европску конвенцију за заштиту 

људских права и основних слобода, те да је супротна начелу владавине права из члана 

5. став 1. алинеја 4, као и члану 33. Устава Републике Српске.  

 

У одговору који је на иницијативу доставила Народна скупштина Републике 

Српске наводи се да подносилац иницијативе на произвољан и погрешан начин тумачи 

одредбе Устава, те да ни у једном сегменту не образлаже на који начин предметна 

одредба Закона доводи до повреде члана 10. Устава. Такође се истиче да су овом 

уставном одредбом гарантовани једнакост и равноправност грађана у реализацији 

законом признатих права и обавеза за категорије адресата који се налазе у истим или 
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сличним правним ситуацијама, што је оспореним законским рјешењем осигурано, јер се 

њиме управо наглашава равноправност кандидата у поступку пријема у радни однос. У 

одговору се даље истиче да, сходно наведеном, оспорена законска одредба није 

супротна ни начелу владавине права из члана 5. став 1. алинеја 4. Устава, као ни 

гаранцијама из члана 33. Устава, који јемчи право грађанима да под једнаким условима 

буду примљени у јавну службу. Поред тога, Народна скупштина указује на то да 

Уставни суд Републике Српске није надлежан да оцјењује сагласност закона и других 

прописа Републике Српске са Уставом БиХ, док у погледу навода о повреди члана 1. 

Протокола број 12. уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних 

слобода износи став да давалац иницијативе није образложио на који начин и у којем 

смислу је дошло до повреде ове одредбе, те да се у конкретном случају, прије свега, 

ради о незадовољству предметним законским рјешењем.  

 

Чланом 121. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), у оспореном дијелу, прописано је 

да "поступак за пријем службеника подразумијева улазни интервју са кандидатом и 

контролу испуњавања услова...". 

 

У поступку оцјењивања члана 121. став 4. 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. 

Поред тога, чланом 49. Устава, утврђено је да се слободе и права остварују, а дужности 

испуњавају непосредно на основу устава, осим када је Уставом предвиђено да се 

услови за остваривање пoјединих од њих утврђују законом. Суд је у конкретном 

случају 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.   

 

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, поступак за пријем службеника у 

административну службу јединица локалне самоуправе. Тако је чланом 119. став 1. и 

чланом 120. ст. 1. и 2. овог закона прописано да се упражњено радно мјесто у 

административној служби јединице локалне самоуправе попуњава путем јавног 

конкурса, да начелник општине, односно градоначелник оглашава упражњено радно 

мјесто, те да оглас, односно јавни конкурс садржи опис упражњеног радног мјеста и 

број извршилаца, опште услове за пријем у радни однос, списак потребних докумената, 

рок и мјесто њиховог подношења, посебне академске и професионалне услове за радно 

мјесто које се попуњава, те друге прописане услове. Уређујући поступак пријема 

службеника, оспореном законском одредбом је, поред осталог, прописан и обавезни 
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улазни интервју кандидата пред посебно формираном комисијом, те контрола 

испуњавања предвиђених услова.  

 

Цијенећи наводе даваоца 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. Наиме, Законом о локалној 

самоуправи, који представља посебан закон у погледу статуса службеника у органима 

јединица локалне самоуправе, регулисани су, између осталог, поступак и услови за 

пријем службеника на упражњено радно место. Законодавац је, стога, сходно својој 

цјелисходној процјени, у оквиру Уставом утврђених принципа и у складу са политиком 

у уређивању предметних односа, предвидио обавезни улазни интервју који са 

кандидатима обавља посебна комисија формирана од стране начелника општине, 

односно градоначелника, те контролу испуњавања прописаних услова у сваком 

поједином случају. Оспорена одредба се, према томе, подједнако односи на сва лица 

која се налазе у истој правној ситуацији, односно  која конкуришу на радно мјесто 

службеника у органима јединица локалне самоуправе и испуњавају формалне услове 

одређене конкурсом, дакле предвиђа исти третман и једнаке могућности за све субјекте 

у овом поступку. Због тога, по оцјени Суда, предметна норма не доводи до било какве 

неравноправности између ових лица, односно не даје предност појединим од њих, како 

то сматра давалац иницијативе. Суд примјећује да давалац иницијативе, у суштини, 

оспорава примјену оспорене законске одредбе у смислу могућности фаворизовања 

појединих кандидата у поступку пријема службеника, али оцјена примјене закона, 

према члану 115. Устава, није у домену уставносудске контроле, већ може бити 

предмет поступка пред редовним судом на захтјев правно заинтересованог лица.  

 

Имајући у виду изложено Суд је оцијенио да оспореним прописивањем није 

нарушено ни начело владавине права из члана 5. став 1. алинеја 4. Устава, као ни 

одредба члана 33. Устава, којим је утврђено да грађани имају право да под једнаким 

условима буду примљени у јавну службу, јер, из напријед наведених разлога, 

предметна законска норма, по оцјени Суда, не доводи у питање ове уставне гаранције. 

 

С обзиром на то да је овим утврђено да оспореном одредбом Закона о локалној 

самоуправи није нарушено начело равноправности грађана из члана 10. Устава, Суд је 

утврдио да у конкретном случају није дошло ни до повреде члана 1. Протокола број 12. 

уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода. Ова одредба 

Протокола, наиме, предвиђа општу забрану дискриминације, односно забрањује 

дискриминацију независно о других права гарантованих овом конвенцијом, тако да, у 

суштини, на исти начин пружа заштиту у погледу евентуалне дискриминације грађана 

као и члан 10. Устава Републике Српске. 

 

У односу на наводе даваоца иницијативе о несагласности оспорене законске 

одредбе са чланом II/4 Устава Босне и Херцеговине, Суд указује на то да, према 

одредби члана 115. Устава Републике Српске, овај суд није надлежан да оцјењује 

сагласност закона и других прописа Републике Српске са Уставом Босне и Хереговине. 

 

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.    
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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, проф. др 

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

 

 

  Број: У-8/14                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

  24. фебруар 2015. године                                                                        УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                                         Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нема повреде уставног права на недискриминацију с обзиром на то да се 

оспорена одредба подједнако односи на сва лица која се налазе у истој правној 

ситуацији, тј. која конкуришу на радно мјесто службеника у органима јединица 

локалне самоуправе и испуњавају формалне услове одређене конкурсом -  дакле 

предвиђа исти третман и једнаке могућности за све субјекте у овом поступку. 
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Рјешење 

Број: У-12/14 oд 24. фебруар 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 18/15 

 

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. 

фебруара 2015. године, д о н и о  ј е  

  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 33. став 5. 

Закона о адвокатури (“Службени гласник Републике Српске” бр. 30/07 и 59/08) у 

дијелу који гласи: “Против одлуке Извршног одбора из става 4. овог члана жалба 

није дозвољена, али се може покренути управни спор пред Врховним судом 

Републике Српске.“ 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Радослав Шљивић из Бијељине дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 33. став 5. Закона 

о адвокатури (“Службени гласник Републике Српске” бр. 30/07 и 59/08) у дијелу који 

гласи: “Против одлуке Извршног одбора из става 4. овог члана жалба није дозвољена, 

али се може покренути управни спор пред Врховним судом Републике Српске.“ 

Давалац иницијативе сматра да се овом одредбом крши једно од основних начела у 

управном поступку, начело двостепености, односно да је искључивањем могућности 

подношења жалбе на одлуку о захтјеву за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе 

Републике Српске прекршено начело двостепености, утврђено чланом 113. став 1. 

Устава Републике Српске. 

 

У одговору Народне скупштине Републике Српске наведено је да се ради о 

произвољном и непотпуном тумачењу уставне одредбе, односно да давалац 

иницијативе на неадекватан начин тумачи уставну одредбу на чије кршење се позива. С 

тим у вези наводе да је неспорно да члан 113. Устава у ставу 1. прописује могућност за 

улагање жалбе на појединачне акте судова и других управних и државних органа, али и 

то да се истим чланом Устава дозвољава одступање од генералног начела, које 

подразумијева да се законом може искључити жалба, ако је на други начин 

обезбијеђена заштита права и законитости. Поред тога, наводе да се истом уставном 

одредбом прописује да о законитости коначних појединачних аката, којима државни 

органи и организације које врше јавна овлашћења рјешавају о правима или обавезама, 

одлучује суд у управном поступку, ако законом није предвиђена друга судска заштита, 

као и то да законодавац има могућност да, изузетно, у одређеним врстама управних 

ствари, искључи чак и управни спор. С обзиром на то да сматрају да је законодавац 

доношењем оспореног закона остао у границама Уставом зајемчених овлашћења, те да 

није у надлежности Уставног суда да преиспитује цјелисходност одређеног законског 

рјешења, предлажу да се иницијатива не прихвати.    

   

Одредбом члана 33. Закона о адвокатури (“Службени гласник Републике 

Српске” бр. 30/07 и 59/08), у оспореном дијелу, прописано је да против одлуке 
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Извршног одбора из става 4. овог члана жалба није дозвољена, али се може покренути 

управни спор пред Врховним судом Републике Српске. 

 

Уставом Републике Српске је прописано да се против појединачних аката 

судова, управних и других државних органа, као и организација које врше јавна 

овлашћења, донесених у првом степену може изјавити жалба надлежном органу и да се 

законом, изузетно, може искључити жалба, ако је на други начин обезбијеђена заштита 

права и законитости (члан 113. ст. 1. и 2).  

 

Имајући у виду наведене уставне одредбе, Суд је оцијенио да законодавац, 

прописивањем као у оспореном дијелу члана 33. став 5. Закона о адвокатури, није 

изашао изван Уставом утврђених овлашћења, односно да уређивање питања 

изјављивања жалбе на одлуку о захтјеву за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе 

Републике Српске на начин како је то учињено овом одредбом Закона представља 

реализацију наведених уставних овлашћења. Наиме, с обзиром на то да из одредаба 

члана 113. ст. 1. и 2. Устава произлази овлашћење законодавца да, поред осталог, 

пропише да против одлуке Извршног одбора из става 4. овог члана жалба није 

дозвољена, али се може покренути управни спор. Суд је оцијенио да прописивање као у 

оспореној законској одредби представља досљедну примјену наведеног члана Устава. 

 

Поред наведеног, Суд је оцијенио да одлучивање о оправданости и 

цјелисходности оспореног рјешења дијела члана 33. став 5. Закона о адвокатури не 

спада у надлежност Уставног суда утврђену чланом 115. Устава. 

 

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 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-12/14                                                ПРЕДСЈЕДНИК  

  24. фебруар 2015. године                                                              УСТАВНОГ СУДА  

 

                                                                                                               Џерард Селман  

 

 

 

Прописивањем да против одлуке Извршног одбора Адвокатске коморе жалба 

није дозвољена није прекршен уставни принцип двостепености, јер се против исте 

одлуке може покренути управни спор чиме законодавац није изашао изван 

уставних овлашћења. 
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Рјешење 

Број: У-20/14 oд 24. фебруар 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 18/15 

  

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 24. фебруара 2015. 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 31. Закона о стечајном поступку („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 67/02, 77/02, 38/03, 96/03, 68/07, 12/10 и 16/10). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

 Момчило Алексић из Трна дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу 

за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 31. Закона о стечајном 

поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 67/02, 77/02, 38/03 и 96/03). 

Давалац иницијативе сматра да је члан 31. Закона, који прописује редослијед наплате 

повјерилаца из слободне стечајне масе, дискриминаторног карактера, јер омогућава да 

дугови према неким повјериоцима не буду у потпуности или уопште измирени. Без 

прецизирања конкретно повријеђених чланова Устава Републике Српске, Устава Босне 

и Херцеговине, те Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода 

(у даљем тексту: Конвенција), у иницијативи се предлаже да Суд утврди да оспорени 

члан Закона није у сагласности са овим актима, јер омогућава неравноправан и 

дискриминишући третман стечајних повјерилаца.  

 

 У поступку пред овим судом утврђено је да, Рјешењем број У-52/12 од 25. 

септембра 2013. године („Службени гласник Републике Српске“ број 86/13), Суд није 

прихватио иницијативу за оцјењивање уставности члана 31. Закона о стечајном 

поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 67/02, 77/02, 38/03, 96/03, 68/07, 

12/10 и 16/10), а на основу оцјене да је исти сагласан Уставу, те да не вријеђа права 

заштићена Конвенцијом. Суд је овакво становиште образложио тиме да уставни 

принцип једнакости 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 и који се, при 

том, налазе у истим правним ситуацијама, те да члан 31. Закона не прописује различит 

третман једнаких адресата, јер се односи на повјериоце стечајног дужника који се 

међусобно разликују по врсти потраживања па су по том основу и сврстани у исплатне 

редове.  

 

 С обзиром на изложено 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 31. Закона о стечајном поступку („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 67/02, 77/02, 38/03, 96/03, 68/07, 12/10 и 16/10), јер је већ одлучивао о истој 

ствари. 
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Суд је, такође, утврдио да, сходно члану 115. Устава Републике Српске, није у 

његовој надлежности да цијени сагласност закона Републике Српске са Уставом Босне 

и Херцеговине. 

  

На основу изложеног је одлучено 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-20/14                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

24. фебруар 2015. године                                                                     УСТАВНОГ СУДА 

  

                                                                                                                   Џерард Селман 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уставни суд неће прихватити иницијативу за покретање поступка за 

оцјену уставности законске одредбе у случају када је већ одлучио о истој ствари. 
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Рјешење 

Број: У-39/14 oд 24. фебруар 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 18/15 

 

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 г) и д) Закона о 

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

92/12), на сједници одржаној 24. фебруара 2015. године, д о н и о  ј е  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјену уставности и законитости 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 83/13 и 116/13) и Рјешења о допуни Рјешења о постављењу 

вршиоца дужности директора Републичке управе за геодетске и имовинско-правне 

послове објављеног у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 78/13 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 88/13). 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

 Славко Малобабић из Бања Луке дао је Уставном суду Републике Српске (у 

даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности и 

законитости Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 

у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове („Службени гласник 

Републике Српске“ број 83/13), који је донио вршилац дужности директора Републичке 

управе за геодетске и имовинско-правне послове (у даљем тексту: в.д. директора и 

Управа) и Рјешења о допуни Рјешења о постављењу вршиоца дужности директора 

Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове објављеног у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ број 78/13 („Службени гласник Републике Српске“ број 

88/13), које донијела Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада). 

 

Давалац иницијативе сматра да су у поступку доношења оспореног правилника 

повријеђене одредбе члана 28. став 1. и 2. Закона о државним службеницима 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 118/08) и члана 81. став 2. Закона о 

републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ број 118/08), јер је, како се 

наводи, Правилник донијело неовлашћено лице, а тиме је дошло и до повреде одредбе 

члана 108. став 2. Устава Републике Српске. Поред тога, мишљења је да се оспореном 

Рјешењу о допуни Рјешења о постављењу в.д. директора Управе, објављеног у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ број 78/13 („Службени гласник Републике 

Српске“број 88/13), које је донијела Влада, даје повратно дејство са примјеном „почев 

од 5. августа 2013. године“, чиме је дошло и до повреде члана 110. Устава. 

 

У образложењу ових навода давалац иницијативе истиче: да је одређено лице 

Рјешењем Владе број: 04/1-012-2-816/13 од 30. априла 2013. године („Службени 

гласник Републике Српске“ број 36/13)  постављено за в.д. директора Управе на период 

од 90 дана и да је то рјешење ступило на снагу 8. маја 2013. године; да је ово лице 

Рјешењем Владе број: 04/1-012-2-1830/13 од 28. августа 2013. године („Службени 

гласник Републике Српске“ број 78/13) такође постављено за в.д. директора Управе на 
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период од 90 дана, које је 14. септембра 2013. године ступило на снагу. Тврди да исто 

лице у периоду од 8. августа до 14. септембра 2013. године није имало легитимитет за 

доношење оспореног правилника, који је донесен 14. августа 2013. године, а објављен 

27. септембра 2013. године; да је Одлуком Владе број: 04/1-012-2-1920/13 од 12. 

септембра 2013. године („Службени гласник Републике Српске“ број 81/13) дата 

сагласност на оспорени Правилник, а како је та сагласност 1. октобра 2013. године 

ступила на снагу, то је оспорени Правилник објављен прије ступања на снагу ове 

одлуке, што је, како се наводи, супротно Закону о објављивању закона и других 

прописа Републике Српске, не прецизирајући о којим одредбама закона је ријеч. 

 

На основу изложеног давалац иницијативе предлаже да Суд иницијативу 

прихвати и након проведеног поступка утврди да оспорени акти нису у сагласности са 

Уставом Републике Српске и законом, те да, до доношења коначне одлуке, због 

штетних посљедица које су наступиле или би могле наступити у примјени истих, 

нареди обуставу свих радњи и појединачних аката донесених на основу ових аката. 

 

У одговору Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, поред 

детаљно образложеног поступка постављења како претходног, тако и другог лица 

Рјешењем Владе број: 04/1-012-2-864/14 од 30. априла 2014. године („Службени 

гласник Републике Српске“ број 34/14) за в.д. директора Управе, наведено је да је у 

току поступак доношења новог Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у овој управи. Због наведеног се предлаже да Суд 

застане са поступком. 

 

Оспорени Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 83/13 и 116/13) је донио в.д. директор Републичке 

управе за геодетске и имовинско-правне послове, на основу члана 81. став 2. Закона о 

републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 

86/10, 24/12 и 121/12), члана 28. Закона о државним службеницима („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 118/08, 117/11 и 37/12), члана 28. став 1. Уредбе о начелима за 

унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у републичким органима 

управе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 18/09 и 105/11), 

члана 9. Уредбе о категоријама и звањима државних службеника („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 18/09, 131/10 и 8/11) и члана 10. Уредбе о радним мјестима 

намјештеника („Службени гласник Републике Српске“ бр. 18/09, 131/10 и 8/11). 

 

Овим Правилником се утврђује унутрашња организација Управе, врсте 

организационих јединица и њихов дјелокруг рада (чл. 1. до 40), руковођење 

организационим јединицама и начин рада (чл. 41. до 52), систематизација радних мјеста 

(чл. 53. до 181), пријем приправника и волонтера (члан 182), те прелазне и завршне 

одредбе (чл. 183. до 185), међу којима је одредбом члана 185. прописано да тај 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Српске“.  

 

Одлуком о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне 

послове („Службени гласник Републике Српске“ број 81/13), коју је донијела Влада 

Републике Српске, прописано је да се даје сагласност на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у Републичкој управи за геодетске и 
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имовинско-правне послове и да ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“. 

 

Оспорено Рјешење о допуни Рјешења о постављењу вршиоца дужности 

директора Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове објављеног у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ број 78/13, објављено је у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ број 88/13, а донијела га је Влада Републике Српске, на 

основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 118/08) и члана 42. Закона о државним службеницима 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 117/11 и 37/12).  

 

Овим Рјешењем се у тачки 1. Рјешења о постављењу вршиоца дужности 

директора Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове број: 04/1-012-

2-1830/13 од 28. августа 2013. године („Службени гласник Републике Српске“број 

78/13) послије текста „на период од 90 дана“ ставља запета и додаје текст „почев од 5. 

августа 2013. године“ (тачка 1) и одлучује да ово рјешење ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“ (тачка 2).  

 

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспореног Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичкој управи за 

геодетске и имовинско-правне послове, а имајући у виду да је као разлог оспоравања 

наведено његово доношење и ступање на снагу, Суд је имао у виду сљедеће: 

 

Уставом Републике Српске је утврђено: да закони, статути, други прописи и 

општи акти морају бити у сагласности са Уставом, те да прописи и други општи акти 

морају бити у сагласности са законом (члан 108); 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 (члан 109). 

 

Законом о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

118/08, 117/11 и 37/12) је, између осталог, прописано: да права и дужности послодавца 

врши руководилац републичког органа управе, ако посебним законом није другачије 

уређено (члан 3); да су радна мјеста државних службеника руководећа радна мјеста за 

чије је постављење и разрјешење надлежна Влада и радна мјеста државних службеника 

за која је надлежан руководилац органа у складу са овим законом (члан 25); да се 

организација и систематизација радних мјеста у републичком органу управе уређује 

актом који доноси руководилац органа и да на исти сагласност даје Влада (члан 28. став 

1. и 2); да се акт о постављењу вршиоца дужности доноси у случају оснивања новог 

републичког органа управе, смрти или разрјешења државног службеника, те да Влада 

именује вршиоца дужности на период до 90 дана, без спровођења поступка јавне 

конкуренције, с тим да се за исто радно мјесто акт о постављењу може донијети још 

највише два пута узастопно (члан 42). 

 

Законом о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) прописано је да акт оунутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста доноси руководилац органа управе, уз 

сагласност Владе (члан 81. став 2).  
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На основу наведених законских одредби Суд је оцијенио да је вршилац 

дужности директора Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове био 

овлашћен да, уз сагласност Владе, доносе Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне 

послове („Службени гласник Републике Српске“ бр. 83/13 и 116/13). Суд је, наиме, у 

вези са наведеним имао у виду да је одредбама члана 81. став 2. Закона о републичкој 

управи и члана 28. став 1. и 2. Закона о државним службеницима предвиђено да 

руководилац органа управе, уз сагласност Владе, доноси акт о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста, као и да су, према члану 25. и 42. 

Закона о државним службеницима, радна мјеста државних службеника руководећа 

радна мјеста за чије је постављење и разрјешење надлежна Влада, да се акт о 

постављењу вршиоца дужности доноси у случају оснивања новог републичког органа 

управе, смрти или разрјешења државног службеника и да Влада именује вршиоца 

дужности на период до 90 дана, без спровођења поступка јавне конкуренције, с тим да 

се за исто радно мјесто акт о постављењу може донијети још највише два пута 

узастопно. 

Имајући ово у виду, као и Рјешење о допуни Рјешења о постављењу вршиоца 

дужности директора Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове 

објављеног у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 78/13 („Службени гласник 

Републике Српске“ број 88/13), овај Суд је нашао да је оспорени акт донесен на начин и 

по законом прописаном поступку, те је оцијенио да није дошло до повреде члана 108. 

став 2. Устава. Разматрање осталих навода даваоца иницијативе који се односе на 

тумачење и примјену релевантних законских одредби, у смислу члана 115. Устава, није 

у надлежности Суда.   

 

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 чланом 185. Правилника прописано да овај Правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“, да је ступању на 

снагу овог општег акта претходила сагласност Владе Републике Српске, која је такође 

ступила на правну снагу прије часа ступања на правну снагу оспореног Правилника, у 

смислу одредбе члана 109. Устава Републике Српске, Суд је оцијенио да оспорени 

Правилник није у несагласности са Уставом. При томе, ваља нагласити да сагласност 

Владе Републике Српске на оспорени Правилник, дата у смислу одредбе члана 81. став 

2. Закона о републичкој управи, не представља „сагласност на објаву“ општег акта, 

како се то износи у иницијативи, већ да је то сагласност Владе Републике Српске на 

цјелокупни, процесноправни и материјалноправни, појам општег акта. 

 

Надаље, у поступку разматрања оспореног Рјешења о допуни Рјешења о 

постављењу вршиоца дужности директора Републичке управе за геодетске и 

имовинско-правне послове објављеног у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 

78/13 („Службени гласник Републике Српске“ број 88/13) Суд је имао у виду члан 115. 

став 1. и 2. Устава Републике Српске, којим је утврђено да Уставни суд одлучује о 

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

прописа и општих аката са законом.  

 

Како из садржине оспореног Рјешења произлази, овај акт се односи на 

постављење одређеног лица на одређени период за вршиоца дужности директора 

републичког органа управе, то оспорени акт, по форми и по садржини, има карактер 
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појединачног, а не општег правног акта, због чега Суд, сагласно одредби члана 115. 

Устава Републике Српске, није надлежан да оцјењује његову уставност и законитост. 

 

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), одлучио да не прихвати дату иницијативу. 

 

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 („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-39/14        ПРЕДСЈЕДНИК 

24. фебруар 2015. године              УСТАВНОГ СУДА  

 

          Џерард Селман  

 

 

 

 

 

 

С обзиром на то да је Правилник ступио на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“, да је ступању на снагу овог 

општег акта претходила сагласност Владе Републике Српске, која је такође 

ступила на правну снагу прије часа ступања на правну снагу оспореног Правилника, 

Суд је оцијенио да оспорени Правилник није у несагласности са Уставом. 

 

 Како из садржине оспореног акта произлази да се он односи на постављење 

одређеног лица на одређени период за вршиоца дужности директора републичког 

органа управе, то оспорени акт, по форми и садржини, има карактер појединачног, 

а не општег правног акта, због чега Суд није надлежан да оцјењује његову 

уставности и законитост. 
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Одлука 

Број: У-13/14 oд 25. марта 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 28/15 

 

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 25. марта 2015. 

године,  д о н и о  је 

 

   

О Д Л У К У 
 

Утврђује се да члан 78. став 1. тачка б) Гранског колективног уговора за 

запослене у области трговине, угоститељства, туризма и услужних дјелатности 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске" број 94/06), члан 64. став 

1. тачка б) Посебног колективног уговора за запослене у области шумарства, 

прераде дрвета и папира Републике Српске („Службени гласник Републике Српске" 

број 108/06), члан 84. алинеја 2. Посебног колективног уговора саобраћаја и веза 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске" број 75/06), члан 66. 

алинеја 2. Посебног колективног уговора пољопривреде и прехрамбене индустрије 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 110/06), члан 66. 

тачка б) Гранског колективног уговора текстила, коже и обуће Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске" број 121/06) и члан 101. алинеја 3. тачка б) 

Колективног уговора енергетике Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске" број 31/08) нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о 

раду ("Службени гласник Републике Српске" бр. 38/00, 40/00, 47/02, 38/03, 66/03 и 

20/07). 

  

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 оцјену уставности и законитости члана 78. тачка 

б) Гранског колективног уговора за запослене у области трговине, угоститељства, 

туризма и услужних дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске" број 94/06), који су закључили Синдикат трговине, угоститељства, туризма и 

услужних дјелатности Републике Српске и Удружење послодаваца трговине, туризма и 

угоститељства Републике Српске, члана 64. став 1. тачка б) Посебног колективног 

уговора за запослене у области шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске" број 108/06), који су закључили Синдикат 

шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске и Удружење послодаваца 

прераде дрвета Републике Српске, члана 84. алинеја 2. Посебног колективног уговора 

саобраћаја и веза Републике Српске („Службени гласник Републике Српске" број 

75/06), који су закључили Синдикат саобраћаја и веза Републике Српске и Удружење 

послодаваца саобраћаја и веза при Привредној комори Републике Српске, члана 66. 

алинеја 2. Посебног колективног уговора пољопривреде и прехрамбене индустрије 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 110/06), који су 

закључили Синдикат пољопривреде и прехрамбене индустрије Републике Српске и 

Удружење послодаваца пољопривреде и прехрамбене индустрије Републике Српске, 

члана 66. тачка б) Гранског колективног уговора текстила, коже и обуће Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 121/06), који су закључили 
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Синдикат текстила, коже и обуће Републике Српске и Удружење послодаваца 

текстилне и кожарско-прерађивачке индустрије Републике Српске и члана 101. алинеја 

3. тачка б) Колективног уговора енергетике Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" број 31/08), који су закључили Удружење послодаваца енергетике 

Републике Српске и Синдикат удружених радника енергетике Републике Српске. 

Накнадно, Мира Ћајић из Сокоца је дала иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости члана 64. став 1. тачка б) Посебног колективног 

уговора за запослене у области шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске" број 108/06). У иницијативама се наводи да је 

прописивање као у оспореним одредбама предметних колективних уговора супротно 

члану 95. Закона о раду, који не предвиђа право на накнаду плате предсједнику и 

повјеренику синдиката код послодавца, као услов за дјеловање синдикалне 

организације. Оваквим нормирањем је, по мишљењу давалаца иницијатива, дошло до 

повреде и члана 39. Устава Републике Српске, као и члана 14. Европске конвенције за 

заштиту људских права и основних слобода. У иницијативама се посебно истиче да је 

Уставни суд у својој одлуци број У-33/12 од 25. септембра 2013. године утврдио да 

члан 56. став 1. тачка б) 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), који је по свом садржају идентичан наведеним одредбама 

колективних уговора оспорених у овом предмету, није у сагласности са Уставом 

Републике Српске и Законом о раду.    

    

Рјешењем овог суда број У-13/14 од 19. марта 2014. године покренут је поступак 

за оцјењивање уставности и законитости члана 78. тачка б) Гранског колективног 

уговора за запослене у области трговине, угоститељства, туризма и услужних 

дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске" број 94/06), 

члана 64. став 1. тачка б) Посебног колективног уговора за запослене у области 

шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске" број 108/06), члана 84. алинеја 2. Посебног колективног уговора саобраћаја и 

веза Републике Српске („Службени гласник Републике Српске" број 75/06), члана 66. 

алинеја 2. Посебног колективног уговора пољопривреде и прехрамбене индустрије 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 110/06), члана 66. тачка 

б) Гранског колективног уговора текстила, коже и обуће Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске" број 121/06) и члана 101. алинеја 3. тачка б) Колективног 

уговора енергетике Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 

31/08), јер Суд сматра да постоје разлози да се у поступку пред Судом оцијени да ли су 

оспорене одредбе предметних колективних уговора у сагласности са Уставом 

Републике Српске и Законом о раду.  

 

С обзиром на то да је посебним иницијативама тражена оцјена уставности и 

законитости исте одредбе Посебног колективног уговора за запослене у области 

шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске" број 108/06), Суд је, на основу члана 19. став 1, члана 61. став 1. тачка ђ) 

Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

104/11 и 92/12) и члана 9. ст. 2. и 3. Пословника о раду Уставног суда Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 114/12, 29/13 и 90/14), 25. 

новембра 2014. године донио рјешење о спајању ових предмета ради вођења 

јединственог поступка, припајајући иницијативу Мире Ћајић из Сокоца, која је 

заведена под бројем У-95/14, првоприспјелој иницијативи коју је поднио Момчило 

Гламочић из Кнежева, евидентираној под бројем У-13/14. 



70 

 

У одговорима које су на рјешење о покретању поступка доставили Сидикат 

шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, Синдикат саобраћаја и веза 

Републике Српске, Синдикат пољопривреде и прехрамбене индустрије Републике 

Српске, Синдикат текстила, коже и обуће Републике Српске и Синдикат трговине, 

угоститељства, туризма и услужних дјелатности Републике Српске указује на то да се 

колективним уговором, правилником о раду и уговором о раду могу одредити 

повољнија права од права утврђених Законом о раду. Такође се наводи да је оспореним 

колективним уговорима регулисано, између осталог, да се овим општим актима ближе 

уређују обим обавеза и начин остваривања права и обавеза из радог односа, поступак 

колективног преговарања, састав и начин рада тијела за мирно рјешавање колективних 

спорова између послодавца и радника, те међусобни односи учесника у закључивању 

колективних уговора, као и друга питања од значаја за уређивање односа између 

радника и послодаваца. Истиче се да оспореним одредбама наведених колективних 

уговора није утврђен мањи обим права од права утврђених Законом о раду и Општим 

колективним уговором, нити је овим законом забрањено да се предметна питања 

регулишу колективним уговорима, те да сврха колективног преговања и уговарања и 

јесте да потписници уреде и она права која нису регулисана законима, а што није на 

штету било којег учесника. Због тога предлажу да Суд не прихвати иницијативу.  

 

Синдикат удружених радника енергетике Републике Српске у одговору на 

рјешење о покретању поступка износи мишљење да нису основани наводи иницијативе, 

те указује на одредбе члана 94. ст. 1. и 2, члана 158, члана 159. став 1, члана 160. ст. 2. и 

3. Закона о раду. Наводи да ове законске одредбе ни директно, ни посредно не 

забрањују да се колективним уговором пропише накнада синдикату, како је то 

регулисано оспореним Колективним уговором енергетике Републике Српске. Поред 

тога, истиче да је оспорена одредба члана 101. алинеја 3. тачка б)  овог уговора 

идентична члану 51. став 1. тачка б) Општег колективног уговора Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 40/10), те да се овим одредбама реализује 

члан 160. став 3. Закона о раду.     

 

Удружења послодаваца текстилне и кожарско-прерађивачке индустрије, 

саобраћаја и веза, трговине, туризма и угоститељства, пољопривреде и прехрамбене 

индустрије и прераде дрвета Републике Српске у својим одговорима на рјешење о 

покретању поступка наводе да су оспорени грански и посебни колективни уговори из 

ових области донесени на основу чл. 3. и 65. Општег колективног уговора ("Службени 

гласник Републике Српске" број 27/06), који је одлуком Уставног суда Републике 

Српске број У-36/06 од 26. новембра 2008. године оцијењен као неуставан у цјелини, 

због чега сматрају да нема обавезе примјене оспорених уговора од дана објављивања 

наведене одлуке Уставног суда. Поред тога, у одговору Удружења послодаваца 

енергетике Републике Српске износи се став да оспорена одредба члана 101. 

Колективног уговора енергетике Републике Српске није у сагласности са Законом о 

раду, јер су њиме предвиђена права радника која излазе из оквира Законом утврђених 

права, те да за такво прописивање не постоји законско овлашћење.   

 

Грански колективни уговор за запослене у области трговине, угоститељства, 

туризма и услужних дјелатности Републике Српске  („Службени гласник Републике 

Српске" број 94/06), Посебни колективни уговор за запослене у области шумарства, 

прераде дрвета и папира Републике Српске („Службени гласник Републике Српске" 

број 108/06), Посебни колективни уговор саобраћаја и веза Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске" број 75/06), Посебни колективни уговор 
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пољопривреде и прехрамбене индустрије Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" број 110/06) и Грански колективни уговор текстила, коже и обуће 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 121/06) донесени су на 

основу члана 130. Закона о раду ("Службени гласник Републике Српске" бр. 38/00, 

40/00, 47/02, 38/03 и 66/03) и чл. 3. и 65. Општег колективног уговора (Службени 

гласник Републике Српске" број 27/06). Оспореним одредбама ових колективних 

уговора прописано је да послодавац обезбјеђује синдикату за његово дјеловање, поред 

осталог, 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.  

 

Колективни уговор енергетике Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" број 31/08) донесен је на основу чл. 10, 13, 158-160. и 162-164. 

Закона о раду ‒ пречишћени текст. Оспореним чланом 101. алинеја 3. тачка б) 

прописано је да послодавац обезбјеђује синдикату накнаду на основну плату у висини 

од 15% предсједнику синдиката код послодавца до 100 радника, плус по 2,5% на сваких 

сљедећих 100 радника, с тим да укупан износ не може прећи 25% накнаде на основну 

плату. 

 

У поступку оцјењивања оспорених одредаба предметних колективних уговора 

Суд је имао у виду да је чланом 39. ст. 1. и 5. Устава Републике Српске утврђено да 

свако има право на рад и слободу рада и да свако по основу рада има право на зараду, у 

складу са законом и колективним уговором, те да према члану 108. став 2. Устава, 

прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом. Поред наведених 

уставних одредаба, Суд је узео у обзир и одредбу члана 128. Закона о раду ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 38/00, 40/00, 47/02, 38/03, 66/03 и 20/07), којим је 

прописано да се колективним уговорима ближе уређују 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 послодаваца. У конкретном случају релевантне су и одредбе чл. 85. и 

86. овог закона, према којима, 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, те да има право на накнаду плате за вријеме одсуствовања с рада 

у случајевима предвиђеним овим законом, колективним уговором, правилником о раду 

и уговором о раду. Поред тога, чланом 87. став 1. истог закона прописано је 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 наканду плате.   

 

Полазећи од цитираних уставних и законских одредаба Суд је оцијенио да 

оспорене норме предметних колективних уговора нису у сагласности са Законом о 

раду, чиме је истовремено нарушено начело законитости из члана 108. Устава 

Републике Српске. Наиме, како је прописано чланом 128. овог закона, колективним 

уговорима ближе се уређују обим и начин остваривања права и обавеза из радног 

односа, у складу са законом и другим прописима. Сходно томе, одређујући право на 

накнаду плате предсједнику или повјеренику синдиката на начин као у оспореним 

члановима наведених колективних уговора, учесници у њиховом закључивању су, по 
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оцјени Суда, изашли из законских оквира, јер су увели нову накнаду која није 

предвиђена Законом. Прописивање основа за накнаду плате је у домену законодавца, а 

колективним уговором, као подзаконским актом се може, само у оквиру законом 

предвиђених накнада, одредити повољнији обим већ утврђених права. Оваква 

могућност је и предвиђена чланом 13. став 2. Закона о раду, којим је прописано да се 

колективним уговором, правилником о раду и уговором о раду могу одредити 

повољнија права од права утврђених законом, ако овим законом није изричито 

другачије одређено. 

 

У погледу осталих навода учесника у закључивању оспорених колективних 

уговора, који се односе на питање обавезне примјене ових аката, Суд је оцијенио да 

сходно члану 115. Устава Републике Српске, примјена општих аката није у домену 

уставносудске контроле, нити је ово питање од значаја за оцјену уставности и 

законитости оспорених норми предметних колективних уговора.   

 

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-13/14                                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

25. март 2015. године                                                                             УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                                      Џерард Селман                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С обзиром на то да је прописивање основа за накнаду плате у домену 

законодавца и да се колективним уговором може, само у оквиру законом 

предвиђених накнада, одредити повољнији обим већ утврђених права, нису у складу 

са начелом законитости одредбе гранских колективних уговора којима је 

послодавац дужан да предсједнику или повјеренику синдиката код послодавца 

исплати накнаду плате у одређеном проценту,  јер таква обавеза није прописана 

законом. 
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Рјешење 

Број: У-17/14 oд 25. марта 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број  28/15 

 

 

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. тач. г) и д)  Закона о 

Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 

92/12), на сједници одржаној 25. марта 2015. године, д о н и о  ј е  

  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјену уставности 

Закона о амнестији за недопуштено држање минско-експлозивних средстава и 

оружја у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске” број 67/13) и 

оцјену уставности члана 50. став 2. и члана 51. став 2. Закона о оружју и муницији 

(“Службени гласник Републике Српске” бр. 70/07, 24/09, 118/09 и 40/11).     

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Мирослав Вуковић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности Закона о амнестији за 

недопуштено држање минско-експлозивних средстава и оружја у Републици Српској 

(“Службени гласник Републике Српске” број 67/13) и оцјену члана 50. став 2. и члана 

51. став 2. Закона о оружју и муницији (“Службени гласник Републике Српске” број 

70/07). Уопштено оспоравајући Закон о амнестији за недопуштено држање минско-

експлозивних средстава и оружја у Републици Српској, давалац иницијативе наводи да 

му је, на основу овог закона, достављен неуставан акт којим се позива да поднесе 

захтјев за легализацију оружја за које већ посједује оружни лист, те да овај акт не 

сматра валидним, званичним и законитим јер није потписан од стране овлашћеног 

судског органа. Такође, у вези с тим наводи да је неуставна и одредба овог закона, 

којом се као нелегални држалац оружја поистовјећује са лицима која никада нису имала 

правни основ за набавку и ношење оружја. У касније достављеним дописима, те у 

допуни иницијативе којом је, на тражење Суда, иницијатива прецизирана, давалац 

иницијативе наводи да је прописивање у члану 10. став 2. Закона о амнестији за 

недопуштено држање минско-експлозивних средстава и оружја у Републици Српској у 

колизији са чланом 8. став 1. овог закона и да се чланом 50. став 2. и чланом 51. став 2. 

Закона о оружју и муницији, супротно Уставу, ускраћује власничко право на ствари 

према њеној природи. 

  

У одговору Народне скупштине Републике Српске наведено је да предметни 

поднесак нема природу иницијативе, већ да може имати циљ измјене и допуне 

оспорених закона, те да овим поднеском нису наведене уставне одредбе које се, 

евентуално, предметним законима крше. С обзиром на то да давалац иницијативе од 

Уставног суда, како је наведено, очигледно тражи помоћ у погледу легализације оружја 

и издавања новог оружног листа, предлажу да Суд, ову иницијативу одбаци. 
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Суд је у овом поступку, прије свега, утврдио да из навода иницијативе, као и 

навода касније достављених поднесака, произлази да је овом иницијативом конкретно 

оспорен члан 50. став 2. и члан 51. став 2. Закона о оружју и муницији (“Службени 

гласник Републике Српске” бр. 70/07, 24/09, 118/09 и 40/11), а да се оспоравање Закона 

о амнестији за недопуштено држање минско-експлозивних средстава и оружја у 

Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске” број 67/13) односи на 

тумачење и оцјену међусобне усклађености појединих одредби овог закона. С обзиром 

на то да Уставни суд, у смислу члана 115. Устава, није надлежан да даје тумачења нити 

да оцјењује међусобну усклађеност појединих одредаба истог прописа, иницијатива у 

овом дијелу није прихваћена. 

  

На основу наведеног, у овом поступку је оцјењивана уставност оспорених 

одредаба Закона о оружју и муницији (“Службени гласник Републике Српске” бр. 

70/07, 24/09, 118/09 и 40/11), којим је у члану 50. став 2. прописано да ће за прекршај из 

става (1) овог члана поред новчане казне бити изречена и заштитна мјера одузимања 

оружја и муниције, а чланом 51. став 2. да су лица којима је издат оружни лист за 

оружје за личну безбједност, по одредбама закона који је био на снази у вријеме 

издавања оружног листа, дужна да у периоду од дана ступања на снагу овог закона до 

31. децембра 2011. године поднесу захтјев надлежном органу за замјену оружног листа. 

 

У поступку оцјењивања уставности оспорених чланова Закона о оружју и 

муницији, Суд је имао у виду да је Уставом Републике Српске утврђено: да је живот 

човјека неприкосновен (члан 11. став 1); да су слобода и лична безбједност човјека, 

људско достојанство, тјелесни и духовни интегритет, човјекова приватност, лични и 

породични живот неповредиви (члан 12. став 1. и члан13); да се законом може 

ограничити или одузети право својине уз правичну накнаду (члан 56. став 1) и да 

Република уређује и обезбјеђује безбједност, остваривање и заштиту људских права и 

слобода, својинске и облигационе односе... и организацију, надлежност и рад државних 

органа (ст. 2, 5. 6. и 10. члана 68. који је замијењен Амандманом XXXII). 

 

Поред наведених уставних одредаба, Суд је, у овом поступку, имао у виду, са 

оспореним одредбама Закона о оружју и муницији (“Службени гласник Републике 

Српске” број 70/07, 24/09, 118/09 и 40/11) повезане одредбе овог закона којима је 

прописано: да се ватрено и ваздушно оружје може набављати само на основу одобрења 

надлежне организационе јединице Министарства унутрашњих послова Републике 

Српске (у даљем тексту: надлежни орган) на чијем подручју је пребивалиште физичког 

лица, односно сједиште правног лица које је поднијело захтјев за издавање одобрења 

(члан 8. став (1)); да се одобрење за набављање оружја неће издати лицу које не 

испуњава услове прописане ставом (1) овог члана или уколико то налажу интереси 

безбједности (члан 10. став (2); да се оружни лист за држање оружја издаје на 

неодређено вријеме, осим оружја за личну безбједност и да оружни лист за држање 

оружја за личну безбједност важи пет година од дана издавања а приликом подношења 

захтјева за нови оружни лист, за оружје исте врсте, уз захтјев се прилажу докази 

прописани чланом 10. став (1) т. а), б), в), г), д), ђ) и ж) (члан 13. став (1)); да оружје за 

личну безбједност може да носи лице које посједује оружни лист и дозволу за ношење 

тог оружја на безбједан начин који неће изазвати узнемиреност и негодовање грађана, 

да лице које жели да носи оружје за личну безбједност подноси писани образложени 

захтјев надлежном органу и да, на основу захтјева из става (2) овог члана руководилац 

надлежног органа, рјешењем одобрава ношење оружја за личну безбједност ако утврди 

да постоје изузетно оправдани разлози за заштиту личне безбједности подносиоца 
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захтјева, те да се против рјешења којим се одбија захтјев за ношење оружја за личну 

безбједност може изјавити жалба министру у року од 15 дана од дана уручења рјешења 

и да се против рјешења донесеног по жалби не може водити управни спор ( члан 18); да 

руководилац надлежног органа доноси рјешење којим се ношење оружја забрањује и 

дозвола за ношење оружја одузима и кад надлежни орган прије истека важења дозволе 

нађе да су престали разлози због којих је ношење оружја одобрено (члан 19. став (4))); 

да ће оружни лист, односно одобрење за држање оружја, дозволу за ношење оружја, 

оружје и муницију одузети надлежни центар јавне безбједности уколико лице: набави 

оружје супротно члану 8. став (1) овог закона, престане да испуњава неки од услова 

прописан чланом 10. став (1) овог закона, не поступа у складу са другим одредбама 

овог закона или уколико то налажу интереси безбједности, те да се против рјешења из 

става (3) овог члана може изјавити жалба министру у року од 15 дана од дана уручења 

рјешења и да се против рјешења донесеног по жалби може водити управни спор (члан 

33. ст. (1), (4) и (5)) и да рјешење о одузимању садржи и позив власнику да у року од 

шест мјесеци по правоснажности рјешења сам нађе купца или га прода посредством 

овлашћеног предузећа за промет оружја и муниције и уколико власник одузетог оружја 

и муниције не поступи у складу са ставом (2) овог члана, оружје и муниција постају 

власништво Републике Српске (члан 34. ст. (2) и (3)).          

 

Република Српска има право и дужност да обезбиједи безбједност Републике и 

њених грађана. Она обезбјеђује заштиту слобода и права грађана, па и право на личну и 

имовинску сигурност. Имајући у виду наведене уставне одредбе којима је утврђено да 

су живот, физички и психички интегритет и безбједност Уставом зајемчене и 

заштићене вриједности, те природу ватреног оружја као опасне ствари, којом се ове 

вриједности могу угрозити, Суд је оцијенио да је законодавац био овлашћен да, 

уређујући услове за набављање, држање и ношење оружја, законом утврди и случајеве 

ограничења права својине на оружју. Наиме, с обзиром на то да је оспореним 

одредбама Закона о оружју и муницији, у јавном интересу, поред осталих, прописано да 

се за одређене прекршаје изрекне заштитна мјера одузимања оружја и муниције, те 

одређивање рока у коме је лице коме је издат оружни лист за оружје за личну 

безбједност обавезно да поднесе захтјев надлежном органу за издавање новог оружног 

листа, Суд је оцијенио да је сврха оваквог прописивања оправдана и легитимна. 

Ограничење права својине на оружју за које власник више нема одобрење да га држи у 

интересу је безбједности грађана и заштите њихових уставних права. Надлежни орган 

има дискреционо право да утврђује да ли у одређеном случају постоје разлози за 

издавање новог оружног листа који би оправдавали да се у конкретном случају одобри 

ношење оружја за личну безбједност. Све ово је прописано у јавном интересу с циљем 

обезбјеђивања и заштите свих грађана. Због тога су оспорене одредбе члана 50. став 2. 

и члана 51. став 2. Закона о оружју и муницији, по оцјени овог суда, сагласне са чланом 

60. став 1. Устава Републике Српске.  

 

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.  

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

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-17/14                                             ПРЕДСЈЕДНИК  

  25. март 2015. године                                                          УСТАВНОГ СУДА  

 

                                                                                                            Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имајући у виду уставне одредбе којима је утврђено да су живот, физички и 

психички интегритет и безбједност Уставом зајемчене и заштићене вриједности, 

те природу ватреног оружја као опасне ствари којом се ове вриједности могу 

угрозити, Уставни суд је оцијенио да нису неуставне одредбе којима се ограничава 

право својине на оружју за које власник више нема одобрење да га држи, јер је то у 

интересу безбједности грађана и заштите њихових уставних права. 
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Одлука 

Број: У-21/14 oд 25. марта 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 28/15 

 

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

члана 37. став 1. тач. а) и г), члана 60. став 1. тач. а) и б)  и члана 61. став 1. тач. г) и д) 

Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

104/11 и 92/12), на сједници одржаној 25. марта 2015. године,   д о н и о   ј е 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да члан 27. став 4. Одлуке о јавном водоводу („Службени гласник 

Општине Челинац“ број 6/12) није у сагласности са Уставом Републике Српске и 

Законом о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број 

124/11). 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости 

чланова 2, 8. и 27. став 2, члана 29, члана 38. ст 2, 3. и 4, члана 39. став 2. и  члана 

42. ал. 1. и 3. Одлуке из става 1. изреке. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Живко Шкрбић из Челинца дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу 

за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о јавном 

водоводу („Службени гласник Општине Челинац“ број 6/12). Из садржине иницијативе 

која је прецизирана 28. марта 2014. године, произлази да давалац иницијативе оспорава 

одредбе чланова 2, 8, 27. став 4, члана 38. ст 2, 3. и 4. и  члана 39. став 2. наведене 

одлуке због, како наводи, њихове несагласности са чланом 6. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број 124/11), чланом 30. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 

118/05) и чланом 32. Статута Општине Челинац („Службени гласник Општине 

Челинац“ бр. 1/06 и 4/12). У иницијативи се, без навођења уставноправних разлога 

оспоравања, истиче да „Водовод“ а.д. Челинац прописаним начином обрачуна 

утрошене воде те наплатом услуге одржавања водомјера, наноси штету свим 

корисницима ове комуналне услуге, затим да се изворишта воде „Кузмановић поток“ и 

„Кик“ не могу сматрати јавним водоводом у смислу члана 2. Одлуке, с обзиром на то да 

се ради о изворској води, као и да наведено Јавно предузеће није овлашћено да, без 

судског налога, ангажује комуналну полицију да искључи  потрошача због нередовног 

плаћања. Предлаже да Суд утврди да оспорене одредбе ове одлуке нису у сагласности 

са Уставом Републике Српске и законом, те да отклони посљедице које су настале 

њеном примјеном. 

 

Разматрајући дату иницијативу Суд је, Рјешењем број У-21/14 од 28. маја 2014. 

године, покренуо поступак за оцјену уставности и законитости чланова 2, 8, 27. став 4, 

члана 38. ст 2, 3. и 4. и  члана 39. став 2. Одлуке о јавном водоводу („Службени гласник 

Општине Челинац“ број 6/12). 

 

Скупштина Општине Челинац у одговору на рјешење о покретању поступка 

наводи да је Одлуку чије одредбе су оспорене донијела сагласно уставном и законском 
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овлашћењу општине да обезбјеђује организовано обављање комуналних дјелатности. 

Доносилац акта сматра да су неосновани наводи даваоца иницијативе којим се 

оспоравају поједине одредбе Одлуке те у том смислу, поводом навода који се односе на 

члан 2. Одлуке, истиче да је о уставности и законитости ове одредбе Уставни суд 

одлучивао у предмету У-95/12. У одговору се, такође,  наводи да је оспорена одредба 

члана 27. став 4. Одлуке истовјетног садржаја као и  одредба члана 26. став 4. раније 

важеће Одлуке о јавном водоводу, коју је Уставни суд оцјењивао у предмету У-54/10, 

те уврдио да је иста у сагласности са Уставом и законом. Доносилац акта, такође, 

сматра да нема повреде одредаба Закона о комуналним дјелатностима у осталим 

оспореним одредбама Одлуке и с тим у вези детаљно образлаже разлоге оспореног 

нормирања. 

У допуни иницијативе од 16. јуна 2014. године давалац иницијативе оспорава 

сагласност одредаба члана 27. став 2, те чланова 29. и  42. ал. 1. и 3. предметне одлуке и 

то, прије свега, у односу на члан 41. исте одлуке, као и у односу на одредбе Закона о 

комуналним дјелатностима. Образлажући разлоге оспоравања давалац иницијативе 

детаљно указује на бројне неправилности које су, по његовом мишљењу, учињене у 

прекршајном поступку који је вођен против њега као окривљеног код Основног суда у 

Котор Варошу са приједлогом да Уставни суд, уважавајући све чињенице које је навео 

и за исте приложио одговарајуће материјалне доказе, предузме одговарајуће мјере. 

 

Скупштина Општине Челинац није доставила одговор на наводе из допуне ове 

иницијативе.  

Одлуку о јавном водоводу („Службени гласник Општине Челинац“ број 6/12) 

донијела је Скупштина Општине Челинац на основу члана 6. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број 124/11), члана 30. Закона о 

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

118/05) и члана 32. Статута Општине Челинац („Службени гласник Општине Челинац“ 

бр. 1/06 и 4/12).  

Оспореним чланом 2. Одлуке прописано је да се под јавним водоводом у смислу 

ове одлуке подразумијевају објекти за захватање воде изворишта Кузмановића поток, 

уређаји за пречишћавање воде, црпна постројења, каптаже, резервоари, регионални 

водовод Бањалука ‒ Челинац, од шахта са мјерним уређајем на граници са општином 

Бања Лука до Челинца, секундарна мрежа са прикључцима, водомјерима и шахтовима 

код објеката који су прикључени на том мјесту и извориште Кик са свим каптажама и 

осталим пратећим објектима МЗ Опсјечко. Према оспореном члану 8. Одлуке, 

„Водовод“ а.д. Челинац је дужан да потрошаче воде редовно снабдијева водом за пиће 

у оквиру уговорене количине воде између „Водовода“ Бања Лука и „Водовода“ а.д. 

Челинац. Чланом 27. став 2. Одлуке прописано је да, послије прикључка на водоводну 

мрежу, одржавање водомјера, оправку и замјену врши „Водовод“ а.д Челинац, а ставом 

4. истог члана Одлуке да ће висину мјесечне накнаде за одржавање водомјера одредити 

„Водовод“ а.д. Челинац. Према члану 29. Одлуке, потрошња воде ће се, у случају да 

водомјер буде у квару или се не даје на оправку, одредити паушално, на основу 

просјечне потрошње у протекла три мјесеца,  с тим да се настали квар или замјена 

водомјера мора отклонити најдуже у року од 30 дана. Чланом 38. Одлуке прописано је 

да се читање утрошене воде врши у цијелим кубним метрима, те да очитани период по 

правилу износи мјесец дана (став 2),  да очитавање водомјера врше искључиво радници 

„Водовода“ а.д. Челинац, као и да „Водовод“ а.д. Челинац утврђује цијену воде на 

темељу утврђене цијене испоручиоца воде „Водовода“ Бања Лука у складу са уговором 

о испоруци воде (став 3), те да се цијена воде формира на економским принципима 

(став 4). Према оспореном члану 39. став 2. ове одлуке, уколико корисник воде не 
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дозволи овлашћеним радницима „Водовода“ а.д. Челинац приступ водомјеру ради 

очитавања утрошка воде или интервенције (оправке) и искључења са водоводне мреже, 

Предузеће ће о томе обавијестити комуманалну полицију ради предузимања одређених 

мјера. Чланом 42. Одлуке  прописано је да се испрука воде, по правилу, не може 

ускратити кориснику, с тим  да се изузетно може ускратити ако изврши прикључак на 

водоводну мрежу без одобрења „Водовода“ а.д Челинац (алинеја 1), ако не плати 

потрошену воду два мјесеца узастопно, под условом да то техничке могућности 

дозвољавају и да се не угрожавају други корисници комуналних услуга (алинеја 3). 

У поступку оцјене оспорених одредби Одлуке о јавном водоводу („Службени 

гласник Општине Челинац“ број 6/12) Суд је, прије свега, 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 имао у виду Закон о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 

којим је прописано да самосталне надлежности општине обухватају, поред осталих, 

уређење и обезбјеђење обављања комуналних дјелатности, у оквиру којих је прописана 

производња и испорука воде, 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, по оцјени Суда, 

релевантан је и Закон о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске“ број 124/11), и то члан 1. став 1. тачка а) којим је прописано да се као 

комунална дјелатност од посебног јавног интереса, у смислу овог закона, сматра 

производња и испорука воде, затим члан 3. тачка б), према коме производња и 

испорука воде обухвата сакупљање, пречишћавање и испоруку воде корисницима за 

пиће и друге потребе, водоводном мрежом до мјерног инструмента, укључујући и 

мјерни инструмент, као и тачку с) овог члана, којом је прописано да се комуналним 

објектима сматрају грађевински објекти са уређајима, опремом и 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. Поред тога, члан 6. 

овог закона, којим је прописано да јединица локалне самоуправе обезбјеђује 

организовано обављање комуналних дјелатности, те 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, 

могућност за субвенционисану цијену комуналне услуге, категорије корисника и 

услове субвенционирања те јединицу обрачуна за сваку врсту комуналне услуге и 

начин наплате комуналних услуга, затим члан 13. став 1. Закона, према коме је давалац 

комуналне услуге дужан да обезбиједи трајно и несметано пружање комуналних услуга 

корисницима комуналних услуга 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, као и члан 16. Закона 

којим је прописано да се пружање и коришћење комуналних услуга врши на основу 

уговора закљученог између даваоца комуналне услуге и корисника (став 1), а да 

корисник комуналне услуге плаћа утврђену цијену за пружену комуналну услугу на 

основу рачуна који испоставља давалац комуналне услуге (став 2). Такође, члан 17. 
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тачка в) Закона, којим је прописана обавеза корисника комуналне услуге да омогући 

даваоцу комуналне услуге несметан приступ његовој мрежи и уређајима који се налазе 

унутар посебног дијела зграде или других некретнина корисника комуналне услуге, те 

члан 20. овог закона, према којем се средства за обављање комуналних дјелатности 

инидивидуалне комуналне потрошње обезбјеђују из цијене комуналних услуга (став 1), 

да се цијеном комуналних услуга обезбјеђују средства за покриће укупних расхода 

даваоца комуналне услуге и унапређивање постојећих комуналних објеката и уређаја, 

према нормативима и стандардима у комуналним дјелатностима и тржишним цијенама 

улазних трошкова (став 2), те да цијену комуналне услуге утврђује давалац комуналне 

услуге, а сагласност на цијену даје надлежни орган јединице локалне самоуправе (став 

3).  

 

Полазећи од наведеног Суд је утврдио да оспорена одредба члан 27. став 4. 

Одлуке није у сагласности са Законом о комуналним дјелатностима. Наиме, из 

наведених одредаба Закона о комуналним дјелатностима произлази да је производња и 

испорука воде комунална дјелатност коју уређује и обезбјеђује јединица локалне 

самоуправе, те да до заснивања облигационог односа између даваоца и корисника 

комуналне услуге долази закључењем уговора, након чега настаје обавеза корисника да 

плаћа утврђену цијену за пружену комуналну услугу, као и да се цијеном комуналних 

услуга обезбјеђују средства, поред осталог, за унапређивање постојећих комуналних 

објеката и уређаја, при чему цијену комуналне услуге утврђује давалац комуналане 

услуге, а сагласност на цијену даје надлежни орган јединице локалне самоуправе. 

Дакле, корисник комуналне услуге плаћа утврђену цијену за испоручену комуналну 

услугу, на коју је сагласност дао надлежни орган јединице локалне самоуправе, а из 

цијене комуналне услуге обезбјеђују се, поред осталог средства, за унапређивање 

постојећих комуналних објеката и уређаја. Имајући у виду наведено Суд је оцијенио да 

увођење обавезе плаћања накнаде за одржавање водомјера, на начин како је то 

прописано оспореним чланом 27. став 4. Одлуке, има значење проширивања законом 

утврђених извора средстава за обављање комуналне дјелатности, које је Скупштина 

Општине Челинац предузела без овлашћења у закону. 

Оспорена одредба члана 27. став 4. Одлуке, по оцјени Суда, није у сагласности 

ни са чланом  108. став 2. Устава, којим је утврђено да прописи и други општи акти 

морају бити у сагласности са законом.  

Наводи доносиоца акта да је Суд у предмету У-54/10 од 31. јануара 2012. године 

донио одлуку којом је утврдио да је одредба члана 26. став 4. Одлуке о јавном водоводу 

(„Службени гласник Општине Челинац“ број 5/10), а која је идентичног садржаја као 

сада оспорена одредба члана 27. став 4. важеће одлуке, у сагласности са Уставом и 

законом, по оцјени Суда, нису од утицаја на другачије рјешавање ове правне ствари, 

будући да је Суд у том предмету извршио оцјену уставности и законитости поменуте 

одредбе раније важеће Одлуке у односу на Закон о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 11/95, 18/95 и 51/02), који је у међувремену 

престао да важи, при чему  важећи закон садржи другачија рјешења у односу на ранији 

у погледу одређивања појма комуналног објекта, начина настанка облигационог односа 

између даваоца и корисника услуге као и обавезе корисника да плаћа утврђену цијену 

за испоручену комуналну услугу.  

У односу на оспорену одредбу члана 2. ове одлуке утврђено је да је овај суд,  у 

предмету У-95/12 од 29. маја 2013. године, донио рјешење којим се, између осталог,  не 

прихвата иницијатива за покретање поступка за оцјену уставности и законитости члана 

2. Одлуке о јавном водоводу („Службени гласник Општине Челинац“ број 6/12). С 

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



81 

 

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

прихватио иницијативу за оцјену уставности и законитости оспореног члана 2. ове 

одлуке, јер је већ одлучивао о истој ствари. 

Оспореним одредбама члана 8,  члана 27. став 2,  члана 29, члана 38. ст. 2, 3, и 4. 

као и члана 42. ал. 1. и 3. Одлуке, по оцјени Суда, нису прекорачене границе уставних и 

законских овлашћења доносиоца акта, јер се овим одредбама не мијењају законска 

рјешења у односној области, већ се та рјешења ближе разрађују ради конкретне 

примјене. Наиме, из наведених законских одредаба, прије свега, произлази да је 

јединица локалне самоуправе надлежна да уређује и обезбјеђује организовано 

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

воде, да обезбјеђује материјалне, техничке и друге услове за изградњу и одржавање 

комуналних објеката, затим техничко-технолошко јединство система и уређаја као и 

опште услове за трајно и континуирано обављање комуналних дјелатности, те јединицу 

обрачуна за сваку врсту комуналне услуге и начин наплате комуналних услуга. Исто 

тако, из наведених одредаба Закона о комуналним дјелатностима произлази обавеза 

даваоца услуге да обезбиједи трајно и несметано пружање комуналних услуга 

корисницима услуга те исправност и функционалност комуналних објеката који су 

одредбама овог закона дефинисани као грађевински објекти са уређајима, опремом и 

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. Имајући у виду 

наведено, Суд је оцијенио да  су наведене одредбе Одлуке, којима је регулисана обавеза 

комуналног предузећа да се ова комунална дјелатност што ефикасније обавља као и 

његова обавеза да мјерни инструмент одржава  у исправном стању, а уз то прописан и 

начин утврђивања количине утрошене воде и елементи за формирање цијена, у 

сагласности са наведеним законским одредбама којима је прописана садржина наведене 

комуналне дјелатности, појам комуналног објекта и обавезе носиоца комуналне 

дјелатности.  

У поступку оцјењивања оспорене одредбе члан 39. став 2. Одлуке, у смислу 

разлога и навода даваоца иницијативе, Суд је, прије свега, имао у виду раније наведене 

одредбе члана 17. став 1. тачка в) и члана 19. став 2. тач. а) и в) Закона о комуналним 

дјелатностима, као и  одредбу члана 33. став 1. овог закона, према којој инспекцијски 

надзор (контролу) над спровођењем овог закона и прописа донесених на основу овог 

закона врши комунална полиција јединице локалне самоуправе, те члан 34. став 1. 

тачка ђ) Закона којим је прописано да је у вршењу инспекцијског надзора, поред 

овлашћења утврђених прописима о комуналној полицији, комунални полицајац 

овлашћен да издаје прекршајни налог за прекршај утврђен према одредбама овог 

закона. Чланом 39. ст. 1. и 2. овог закона прописано је да ће се казнити за прекршај 

физичко лице као корисник комуналне услуге ако онемогући даваоцу комуналне услуге 

несметан приступ његовој мрежи и мјерним уређајима који се налазе унутар посебног 

дијела зграде или посједа корисника комуналне услуге (тачка г) и ако самовољно 

настави са коришћењем комуналне услуге након што му је право коришћења ускраћено 

(тачка д). Полазећи од наведених овлашћења комуналне полиције, а имајући притом у 

виду законску обавезу корисника комуналне услуге да омогући даваоцу комуналне 

услуге несметан приступ његовој мрежи и мрежним уређајима који се налазе унутар 

посебног дијела зграде или других некретнина корисника комуналне услуге као и 

прописане изузетке од правила да се комунална услуга не може ускратити кориснику, 

односно да се комунална услуга, изузетно, може ускратити кориснику комуналне 

услуге ако ненамјенски користи комуналну услугу (тачка б), те ако не плати 
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искоришћену комуналну услугу два мјесеца узастопно под условом да то техничке 

могућности дозвољавају и да се искључењем корисника не угрожавају други 

корисници, Суд је оцијенио да се прописивањем, као у оспореном члану 39. став 2. 

Одлуке, доносилац акта кретао у границама законских овлашћења.  

Уставни суд, на основу члана 115. Устава, није надлежан да одлучује у 

споровима који настају из примјене оспореног прописа, на које указује давалац 

иницијативе, јер за то постоји друга судска заштита. Исто тако, Суд на основу 

поменутог члана 115. Устава, није надлежан да оцјењује међусобну сагласност 

појединих одредаба оспорене одлуке, као ни сагласност оспорених одредби Одлуке са 

чланом 32. Статута Општине Челинац. 

 

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-21/14                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

25. март 2015. године                                                                                УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                                        Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Није у сагласности са уставним начелом законитости одредба подзаконског 

нормативног акта којом је уведена обавеза плаћања накнаде за одржавање 

водомјера с обзиром на то да скупштина локалне заједнице није имала такво 

овлашћење у закону. 

 

Нису прекорачене границе уставних и законских овлашћења доносиоца 

подзаконског општег акта, јер се њиховим опсореним одредбама не мијењају 

законска рјешења у односној области, већ се та рјешења ближе разрађују ради 

конкретне примјене. 
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Одлука 

Број: У-36/14 oд 25. марта 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 28/15 

 

 

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 25. марта 2015. 

године,  д о н и о   ј е 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да Правилник о платама општинских службеника и других 

запослених лица у Административној служби Општине Кнежево („Службени 

гласник Општине Кнежево“ број 7/13), у вријеме важења, није био у сагласности са 

Уставом Републике Српске и Законом о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13). 

  

Утврђује се да Појединачни колективни уговор за запослене у 

Административној служби Општине Кнежево („Службени гласник Општине 

Кнежево“ бр. 9/13, 2/14 и 4/14) није у сагласности са Уставом Републике Српске и 

Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“  бр. 38/00, 40/00, 47/02, 38/03, 

66/03, 20/07 и 55/07 ‒ пречишћени текст).  

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е њ е 

 

Синдикална организација Административне службе Општине Кнежево, коју 

заступа Сузана Гојковић, предсједница овог синдиката, поднијела је Уставном суду 

Републике Српске приједлог за оцјењивање уставности и законитости Правилника о 

платама општинских службеника и других запослених лица у Административној 

служби Општине Кнежево („Службени гласник Општине Кнежево“ број 7/13), који је 

донио начелник Општине Кнежево и Појединачног колективног уговора за запослене у 

Административној служби Општине Кнежево („Службени гласник Општине Кнежево“ 

број 9/13), који су закључили Синдикат Административне службе Општине Кнежево и 

начелник Општине Кнежево. У приједлогу се наводи да оспорени акти нису у 

сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о раду („Службени гласник 

Републике Српске“ број 55/07 ‒ пречишћени текст) и Законом о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), те 

Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода. У 

образложењу, без навођења конкретних одредаба Устава и закона са којима су 

оспорени акти у несагласности, предлагач износи мишљење да начелник општине  није 

овлашћен да правилником регулише права из радног односа, будући да се права из 

радног односа утврђују законом и колективним уговором. Предлагач, такође, наводи  

да у вријеме закључивања оспореног колективног уговора није спроведен поступак 

утврђивања репрезентативности синдиката на начин како је то прописано Законом о 

раду, а нити је остварена сарадња са другим  синдикатом ‒ предлагачем, који је такође 

организован у Административној служби ове општине и има довољан број чланова. На 

основу изложеног предлаже да Суд утврди да оспорени акти нису у сагласности са 

Уставом и законом.  
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У одговору начелника општине, као једног од потписника оспореног 

појединачног колективног уговора се, поред осталог, наводи да је оспорени колективни 

уговор закључен са Синдикатом Административне службе Општине Кнежево, који 

заступа предсједница Митра Вуковић,  из разлога што је овај синдикат доставио на 

увид Рјешење Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, 

број 16-12-1-3624 од 11. октобра 2013. године, да је уписан у регистар синдикалних 

организација који води ово министарство,  као и да  су прије закључивања овог уговора 

плате запослених у Административној служби ове општине биле прописане оспореним 

правилником, јер  у овој служби није био организован синдикат који би био 

одговарајући партнер за закључивање појединачног колективног уговора. Поред тога, у 

одговору је детаљно образложио разлоге који су  утицали на то да се начелнику 

одјељења за привреду и финансије утврди коефицијент 7 за обрачун плате, док је 

осталим начелницима одјељења утврђен коефицијент 10. 

 

У одговору Синдиката Административне службе Општине Кнежево, који 

заступа предсједница Митра Вуковић наводи се да је у поступку закључивања 

оспореног колективног уговора учествовао овај синдикат, чија је репрезентативност 

утврђена 26. фебруара 2014. године, те да је овај синдикат покренуо управни спор код 

надлежног суда ради поништења Рјешења Министарства рада и борачко-инвалидске 

заштите Републике Српске, број 16-12-1-3339/13 од 18. априла 2013. године, којим је у 

регистар синдикалних организација који води ово министарство уписана Синдикална 

организација Административне службе Општине Кнежево, коју заступа предсједница 

Сузана Гојковић, али да овај поступак још није правоснажно окончан. Уз то, у одговору 

су наведени разлози који су утицали на  то да се начелнику одјељења за привреду и 

финансије утврди коефицијент 7 за обрачун плате, док је осталим начелницима 

одјељења утврђен коефицијент 10,  а наведени  разлози су идентични разлозима које је 

навео начелник општине у свом одговору.  

 

Оспорени Правилник о платама општинских службеника и других запослених 

лица у Административној служби Општине Кнежево („Службени гласник Општине 

Кнежево“ број 7/13) донио је начелник Општине Кнежево на основу члана 72. Закона о 

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

члана 48. став 1. алинеја 18. Статута Општине Кнежево („Службени гласник Општине 

Кнежево“ бр. 1/06, 1/08 и 3/12), Посебног колективног уговора за запослене у области 

локалне самоуправе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 

114/07) и Правилника о систематизацији радних мјеста Административне службе 

Општине Кнежево („Службени гласник Општине Кнежево“ бр. 5/13, 6/13 и 7/13). Овим 

правилником утврђују се плате службеника и других радника који су распоређени на 

радна мјеста у складу са чланом 8. Правилника о систематизацији радних мјеста 

Административне службе Општине Кнежево („Службени гласник Општине Кнежево“ 

бр. 5/13, 6/13 и 7/13) (члан 1). 

 

Појединачни колективни уговор за запослене у Административној служби 

Општине Кнежево („Службени гласник Општине Кнежево“ бр. 9/13, 2/14 и 4/14), с 

позивом на члан 160. Закона  о раду (Службени гласник Републике Српске“ број 55/07 

‒ пречишћени текст) и члан 31. став 2. Посебног колективног уговора за запослене у 

области локалне самоуправе Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 114/07), закључили су 25. новембра 2013. године начелник општине 

Кнежево и предсједник Синдиката Административне службе Општине Кнежево. Овим 
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колективним уговором се, како је то наведено у члану 1. овог акта, за запослене у 

Административној служби Општине Кнежево, уређују питања која нису на потпун и 

цјеловит начин уређена Законом о локалној самоуправи, Законом о раду или другим 

законом, Општим колективним уговором и Посебним колективним уговором, с тим да 

се одредбама овог Појединачног колективног уговора не може утврдити мањи обим 

права од права која су одређена наведеним правним актима. Прописано је и да 

ступањем на снагу овог колективног уговора престају да важе одредбе Правилника о 

платама општинских службеника и других запослених лица у Административној 

служби Општине Кнежево („Службени гласник Општине Кнежево“ број 7/13) (члан 10. 

став 3).  

 

У вези са оцјеном оспореног Правилника о платама општинских службеника и 

других запослених лица у Административној служби Општине Кнежево („Службени 

гласник Општине Кнежево“ број 7/13), који је престао да важи ступањем на снагу 

Појединачног колективног уговора за запослене у Административној служби Општине 

Кнежево („Службени гласник Општине Кнежево“ број 9/13) Суд је, прије свега, имао у 

виду тачку 2. Амандмана XLII, којом је допуњен члан 115.  став 1. Устава Републике 

Српске, према којој Уставни суд може оцјењивати уставност закона и уставност закона 

и других 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 да је 

Правилник оспорен приједлогом  од 10. априла 2014. године, а престао да важи 3. 

децембра 2013. године, Суд је утврдио да су испуњени Уставом утврђени услови за 

поступање Суда у овој уставноправној ствари.  

 

За оцјену законитости оспореног правилника, по оцјени Суда, од значаја је Закон 

о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), којим је уређен систем локалне самоуправе, а у оквиру тога и акти 

органа јединице локалне самоуправе, те запослени у органима јединица локалне 

самоуправе и њихов радноправни статус (члан 1. став 1). Према члану 43. ал. 7. и 8. 

овог закона начелник општине доноси одлуку о оснивању општинске управе, те 

правилник о организацији и систематизацији радних мјеста општинске управе. Овим 

законом је, такође, прописано да се права и обавезе запослених у општинској управи 

остварују у складу са законом и колективним уговором (члан 49. став 2), да се на права 

и дужности службеника која нису уређена овим законом примјењују општи прописи о 

раду и колективни уговор (члан 116а), те да службеник има право на плату која 

одговара његовом радном мјесту, сложености послова које обавља, времену 

проведеном на раду и резултатима рада, у складу са законом и колективним уговором 

(члан 146). 

 

Имајући у виду да из наведених одредаба Закона о локалној самоуправи 

произлази да начелник општине доноси општи акт о оснивању општинске управе и 

општи акт о организацији и систематизацији радних мјеста општинске управе, те да се 

права и обавезе запослених у општинској управи остварују у складу са законом и 

колективним уговором, Суд је оцијенио да, за уређивање других односа који  се тичу 

права и обавеза запослених у општинској управи, начелник нема овлашћења у закону. 

Како су оспореним правилником била уређена питања која сагласно наведеним 

одредбама Закона не могу бити предмет уређивања аката које доноси наченик општине, 

Суд је оцијенио да оспорени Правилник, у вријеме важења, није био у сагласности са 

Законом о локалној самоуправи. С обзиром на то да оспорени Правилник није био у 

сагласности  са законом, а да према одредби члана 108. став 2. Устава Републике 
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Српске, прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом, Суд је 

оцијенио да оспорени правилник није био у сагласности ни са Уставом.  

Наводи начелника општине да у вријеме доношења оспореног Правилника у 

Административној служби Општине Кнежево није био организован синдикат који би 

њему, као послодавцу, био одговарајући социјални партнер за закључивање 

Појединачног колективног уговора су ирелевантни са становишта оцјене законитости 

оспореног Правилника, имајући у виду да из наведених одредаба Закона о локалној 

самоуправи не произлази могућност да се правилником уређују односи који се тичу 

права и обавеза запослених у општинској управи.  

 

За оцјену основаности навода којима се оспорава Појединачни колективни 

уговор за запослене у Административној служби Општине Кнежево („Службени 

гласник Општине Кнежево“ бр. 9/13, 2/14 и 4/14), по оцјени Суда, од значаја су одредбе 

Закона о раду (Службени гласник Републике Српске“  бр. 38/00, 40/00, 47/02, 38/03, 

66/03 и 20/07). Овим законом уређује се начин и поступак закључивања уговора о раду 

између радника и послодавца, 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). Тако 

је чланом 9. став 2. овог закона прописано да се синдикалне организације уписују у 

регистар синдикалних организација, који прописује и води министарство надлежно за 

послове рада, а чланом 10. 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. Поред тога, овим законом је прописано да радник остварује 

право на плату у складу са колективним уговором, правилником о раду и уговором о 

раду (члан 83. став 1), да репрезентативност синдиката код послодаваца утврђује 

послодавац у присуству заинтересованих синдиката у складу са овим законом (члан 

127ђ. став 1), да у поступку утврђивања репрезентативности сидниката код послодавца 

учествују и представници синдиката основаних код послодавца (члан 127з. став 3), да 

се колективним уговорима 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 послодаваца, међусобни односи учесника у закључивању 

колективних уговора и друга питања од значаја за уређивање односа између радника и 

послодавца  (члан 128), те да код закључивања колективног уговора, на страни радника 

може бити синдикат који има највећи број чланова (репрезентативни синдикат), или 

више синдиката истовремено, а на страни послодавца може бити послодавац, више 

послодаваца или удружење послодаваца на одговарајућем нивоу организовања (члан 

130. став 4). Наведене одредбе Закона о раду одговарају одредбама чл. 1. став 1, чл. 9. 

став 2, чл. 10. став 1, чл. 90. став 1, чл. 147. став 1, чл. 150. став 3, чл. 158.  и чл. 160. 

став 4. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 55/07 ‒ пречишћени 

текст).  

 

Имајући у виду наведене законске одредбе, те наводе изнесене у приједлогу и 

одговорима потписника колективног уговора, као и достављену документацију, Суд је 

утврдио да оспорени Појединачни колективни уговор за запослене у Административној 

служби Општине Кнежево („Службени гласник Општине Кнежево“ бр. 9/13, 2/14 и 

4/14) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о раду. Наиме, из 
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наведених одредаба Закона о раду произлази да је основни услов законитости 

колективног уговора да буде закључен од стране овлашћених представника свих 

учесника, дакле надлежног органа послодавца и репрезентативне организације 

синдиката. У конкретном случају Суд је утврдио да су у Административној служби 

Општине Кнежево регистроване двије синдикалне организације и то: Синдикална 

организација Административне службе Општине Кнежево и Синдикат 

Административне службе Општине Кнежево, те да су обје уписане у регистар 

синдикалних организација које води надлежно министарство, а да је у поступку 

закључивања оспореног појединачног  колективног уговора учествовао само Синдикат 

Административне службе Општине Кнежево, чија репрезентативност је утврђена 

рјешењем од 28. фебруара 2014. године („Службени гласник Општине Кнежево“ број 

2/14), дакле послије закључења оспореног уговора. Из наведеног, дакле, произлази да у 

поступку закључивања оспореног Појединачног колективног уговора није учествовао 

синдикат чија је репрезентативност била утврђена у вријеме закључења уговора, а 

недостатак  поменутог елемента формалне уставности и законитости доводи у питање 

тај акт у цјелини, без обзира на његову садржину, због чега је Суд утврдио да оспорени 

појединачни колективни уговор у цјелини није у сагласности са Законом о раду.   

 

Полазећи од принципа утврђеног чланом 108. став 2. Устава, према коме 

прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом, Суд је утврдио да 

оспорени општи акт није у сагласности  ни са Уставом. 

С обзиром на то да је из наведених разлога Појединачни колективни уговор у 

цјелини несагласан са Уставом и законом, Суд  се није упуштао  у оцјену уставности и 

законитости појединих одредаба овог уговора, на које се приједлогом указује.  

 

Суд, такође, није разматрао наводе предлагача да је оспореним општим актима 

повријеђена Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода из 

разлога што предлагач није означио одредбе ове конвенције које су по његовом 

мишљењу повријеђене а нити је навео разлоге због којих сматра да су повријеђена 

права зајамчена Конвенцијом. 

        

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-36/14                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

25. март 2015. године                                                                             УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                                     Џерард Селман 

 

 

  

С обзиром на то да у поступку закључивања оспореног Појединачног 

колективног уговора није учествовао синдикат чија је репрезентативност била 

утврђена у вријеме закључења уговоа, а недостатак формалне уставности и 

законитости доводи у питање тај акт у цјелини, Уставни суд је оцијенио да 

предметни колективни уговор није у сагласности са законом. 
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Одлука 

Број: У-14/14 oд 29. априла 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 36/15 

 

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

члана 37. став 1. тачка в), члана 40. став 5, члан 57. тачка а), члана 60. став 1. тачка а) и 

члана 61. став 1. тачка б), г) и д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 29. априла 2015. 

године, д о н и о  ј е 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да члан 232. Закона о прекршајима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 63/14) није у сагласности са Уставом 

Републике Српске.  

 

Не прихвата се иницијатива за оцјену уставности чл. 148, 149, 187, 188, 229. 

и 230. Закона о прекршајима Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 63/14).    

 

Не прихвата се иницијатива за оцјену уставности члана 38. Закона о 

прекршајима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 34/06, 

1/09, 29/10 и 109/11).    

 

Обуставља се поступак за оцјену уставности чл. 32. до 38, чл. 55, 79, 80. и 82. 

Закона о прекршајима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

34/06, 1/09, 29/10 и 109/11).    

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Милорад Савић из Крагујевца, Република Србија, дао је Уставном суду 

Републике Српске (у даљем тексту: Суд)  иницијативу за покретање поступка за оцјену 

уставности члана 38. Закона о прекршајима Републике Српске. У иницијативи је 

наведено да се оспореним законским рјешењем држављани Републике Српске који 

немају пребивалиште на територији Републике доводе у неравноправан положај у 

односу на држављане који то имају, чиме су повријеђена основна људска права, без 

навођења којих права.  

 

Удружење грађана „Савјест“ из Бање Луке дало је Суду иницијативу за оцјену 

уставности чл. 32. до 38, чл. 55, 79, 80. и 82. Закона о прекршајима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 34/06, 1/09, 29/10 и 109/11), која је, на 

тражење Суда, накнадним поднеском прецизирана тако да се тражи оцјена уставности 

одредби чл. 148, 149, 187, 188, 229, 230. и 232. Закона о прекршајима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 63/14). Давалац иницијативе је оспорио 

уставност наведених одредби Закона о прекршајима Републике Српске у односу на чл. 

16, 18. и 19. Устава Републике Српске, у односу на члан II став 3. тачка е) Устава Босне 

и Херцеговине, као и члана 6. Европске конвенције о заштити људских права и 

основних слобода. Поред тога, у иницијативи се наводи да је одредба члана 229. став 3. 
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Закона о прекршајима Републике Српске у супротности са чланом 99. овог закона. У 

образложењу иницијативе је наведено: да је починиоцу прекршаја, издавањем 

прекршајног налога уз изрицање новчане казне без адекватно утврђене одговорности и 

кратког рока за изјашњење о прекршајном налогу, онемогућена правна заштита, 

односно право на правичан поступак у грађанским и кривичним стварима и друга права 

у вези са кривичним поступком; да доношење одлуке суда у одсуству окривљеног, 

односно због пропуштања појављивања окривљеног, није оправдано и да у том случају 

окривљени нема правне заштите, нити му је омогућено да се брани лично или преко 

браниоца; да окривљени који је оглашен одговорним за прекршај, према оспореним 

законским рјешењима из чл. 229. и 230. Закона „два пута одговара за исти прекршај“, 

тако да се рјешењем огласи одговорним за одређени прекршај уз изрицање новчане 

казне и трпљењем посљедица уписа те казне у регистар; да се такође, према оспореном 

законском рјешењу из члана 232. Закона, за један прекршај окривљени два пута 

кажњава, односно издржавање казне затвора не ослобађа га плаћања новчане казне. 

Због наведеног предлаже да се оспорени чл. 148, 149, 187, 188, 229, 230. и 232. Закона о 

прекршајима Републике Српске оцијене неуставним.       

 

Суд је на сједници одржаној дана 24. септембра 2014. 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-67/14 првоприспјелој иницијативи број У-14/14.    

 

 Народна скупштина Републике Српске није доставила одговор на наводе из 

иницијативе. 

 

Оспореним чланом 148. Закона о прекршајима Републике Српске („Службени  

гласник Републике Српске“ број 63/14) је прописано: да овлашћени орган издаје 

прекршајни налог ако је прекршај из његове надлежности утврђен: непосредним 

опажањем од овлашћеног службеног лица приликом вршења инспекцијског надзора, 

надзора и прегледа, као и увида у службену евиденцију надлежног органа, на основу 

података који су добијени уређајима за надзор или мјерење, прегледом документације, 

просторија и робе или на други законом прописан начин, и на основу признања о 

почињеном прекршају од окривљеног пред овлашћеним органом на лицу мјеста или у 

неком другом судском или управном поступку (став 1); да се прекршајни налог 

обавезно издаје под условом из става 1. овог члана када је новчана казна прописана у 

фиксном износу (став 2); да овлашћени орган може издати прекршајни налог из става 2. 

овог члана и када је новчана казна прописана у распону или када се новчана казна 

израчунава коришћењем математичке формуле (став 3); да ће овлашћени орган, ако је 

новчана казна прописана у распону, прекршајним налогом изрећи минимум прописане 

новчане казне (став 4); да се прекршајним налогом уз казну могу изрећи заштитна мјера 

забране управљања моторним возилом у најкраћем прописаном трајању и заштитна 

мјера одузимања предмета, као и казнени бодови (став 5); да овлашћени орган може, 

ако окривљени учини више прекршаја у стицају, прекршајним налогом изрећи 

јединствену новчану казну која је једнака збиру свих појединачних казни утврђених у 

минималном износу, а ако је за један или више извршених прекршаја прописана 

заштитна мјера, може изрећи заштитну мјеру одузимање предмета, односно забрану 

управљања моторним возилом у најкраћем прописаном трајању (став 6); да ће суд 

захтјев за покретање прекршајног поступка за прекршај за који је прописана казна у 

одређеном износу, који је поднио овлашћени орган умјесто издавања прекршајног 

налога из става 2. овог члана, рјешењем одбацити (став 7); да се за сваког починиоца 
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посебно издаје прекршајни налог (став 8); да је овлашћени орган обавезан да одмах, без 

одгађања, а најдуже у року од осам дана унесе прекршајни налог у Регистар, а уколико 

то не учини, суд ће по захтјеву за судско одлучивање сматрати да је овлашћени орган 

одустао од прекршајног гоњења и рјешењем обуставити прекршајни поступак (став 9); 

да се на рјешење о обустави може изјавити жалба у року од осам дана од дана доставе 

рјешења о прекршају (став 10).    

 

Према члану 149. Закона прекршајни налог се издаје у писаној форми и садржи: 

назив прекршајни налог, назив овлашћеног органа који га је издао, лично име и 

својство службеног лица које га је издало, идентификациони број прекршајног налога 

одређен од овлашћеног органа, датум издавања и датум уручења, лично име 

окривљеног физичког лица, име оца, његову адресу пребивалишта, односно боравишта, 

јединствени матични број, мјесто запослења, за странце број путне исправе, односно 

личне карте, а за одговорно лице у правном лицу и функцију коју обавља у том 

правном лицу, а за предузетника назив и сједиште радње, назив и сједиште окривљеног 

правног лица, као и његов јединствени идентификациони број, чињенични опис радње 

из које произлази правно обиљежје прекршаја, као и вријеме и мјесто извршења 

прекршаја, закон којим је прописан прекршај који треба примијенити, изречену 

санкцију, износ накнаде штете и накнаде паушалних трошкова за издавање 

прекршајног налога, уколико се тај износ може одредити цјеновником, и трошкова 

поступка насталих утврђивањем прекршаја, употребом техничких средстава или 

спровођењем анализа и вјештачења, уколико су одређени у фиксном износу, поуку о 

начину плаћања новчане казне, штете и трошкова са одговарајућим жиро рачуном и 

упозорење о посљедицама неплаћања, мјесто за потпис, односно потпис и печат лица 

против којег је издат прекршајни налог, да ли је поводом истог прекршаја издат другом 

лицу прекршајни налог, те потпис и печат службеног лица овлашћеног органа (став 1); 

да, уколико је прекршај учињен у саобраћају, прекршајни налог садржи и: регистарски 

број возила и број саобраћајне дозволе, број возачке дозволе возача, уколико је 

окривљеном издата и број казнених бодова који је законом прописан за такав прекршај 

(став 2); да прекршајни налог садржи поуку да се лице против којег је издат прекршајни 

налог, уколико прихвати одговорност и најкасније у року од осам дана од дана пријема 

прекршајног налога плати половину изречене новчане казне, ослобађа плаћања друге 

половине новчане казне (став 3); да прекршајни налог садржи упозорење да окривљени 

има право да поднесе захтјев за судско одлучивање у року од осам дана од дана 

уручења, са назнаком којем суду се исти подноси (став 4); да прекршајни налог садржи 

обавјештење да новчана казна изречена од суда може бити већа од оне која је изречена 

прекршајним налогом, уколико се поднесе захтјев за судско одлучивање (став 5); да 

прекршајни налог садржи и обавјештење да ће окривљени бити дужан да надокнади 

судске трошкове уколико поднесе захтјев за судско одлучивање, уколико суд утврди да 

је одговоран за прекршај/е наведен/е у прекршајном налогу (став 6); да прекршајни 

налог садржи мјесто за потпис окривљеног о прихватању одговорности за прекршај у 

складу са чланом 151. овог закона и мјесто за потпис окривљеног који захтијева судско 

одлучивање у складу са чланом 154. овог закона (став 7); да овлашћени орган за 

издавање прекршајног налога утврђује образац прекршајног налога који обавезно 

садржи податке из ставова 1. до 5. овог члана, уз претходно прибављено мишљење 

министарства правде (став 8), те да се прекршајни налог сачињава у оригиналу и двије 

копије, с тим да оригинал задржава овлашћени орган у својој евиденцији, а двије копије 

се уручују окривљеном и оштећеном ако је странка у поступку (став 9).   

Оспореним чланом 187. Закона је прописано да ће суд донијети одлуку у 

одсуству окривљеног, ако на претрес који је заказан на основу захтјева за покретање 
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прекршајног поступка не дође окривљени који је уредно позван и не оправда изостанак, 

или окривљени који је писменим изјашњењем прихватио одговорност, на основу доказа 

достављених од подносиоца захтјева, доказа и писменог приједлога санкције од 

окривљеног, уколико су докази и такав приједлог поднесени од окривљеног (став 1), да 

окривљени може на одлуку из става 1. овог члана поднијети молбу за враћање у 

пређашње стање, осим у случају ако је окривљени писменим изјашњењем прихватио 

одговорност (став 2) и да се у случају из става 1. овог члана окривљеном не може 

изрећи казна затвора (став 3).   

   

 Одредбама оспореног члана 188. Закона прописано је да ће се сматрати да је 

окривљени, ако не дође на претрес који је заказан на основу захтјева за судско 

одлучивање, прихватио одговорност за прекршај пропуштањем (став 1) и да ће суд, у 

случају из става 1. овог члана, рјешењем утврдити да је прекршајни налог коначан и 

извршан даном доношења рјешења, због пропуштања појављивања окривљеног (став 

2), те да жалба против рјешења из става 1. овог члана није дозвољена (став 3).      

 

  Оспореним чланом 229. Закона је прописано да се све новчане казне и трошкови 

поступка који су изречени на основу извршног прекршајног налога или правоснажног 

рјешења о прекршају уписују у Регистар и евидентирају као дуг (став 1), да се новчане 

казне и трошкови поступка евидентирају као дуг у Регистру док кажњени не плати 

пуни износ новчане казне и трошкова поступка (став 2) и да се новчана казна и 

трошкови поступка бришу из Регистра по протеку пет година од дана када су 

прекршајни налог или рјешење о прекршају постали правоснажни и извршни (став 3). 

 

  Према члану 230. Закона надлежни орган, односно суд, док се не плате све 

новчане казне и трошкови који су евидентирани у Регистру, кажњеном неће дозволити: 

регистрацију или продужење важења регистрације моторног возила (тачка 1), промјену 

власника моторног возила (тачка 2), издавање или продужење важења возачке дозволе 

(тачка 3), учествовање на јавном тендеру (тачка 4), регистрацију, односно било коју 

промјену регистрације правног лица или регистрацију, односно било коју промјену 

регистрације предузетничке дјелатности, за учињени прекршај из области економског и 

финансијског пословања (тачка 5) и издавање дозволе за набавку, држање и ношење 

оружја (тачка 6).      

 

 Оспореним чланом 232. Закона је прописано: да ће се кажњени који у року не 

плати у потпуности или дјелимично новчану казну која изречена правоснажним 

рјешењем о прекршају или извршним прекршајним налогом лишити слободе посебним 

рјешењем тог суда (став 1); да ће суд рјешење о лишењу слободе због неплаћања 

донијети без одржавања усменог претреса и саслушања странака само једанпут за 

односни прекршај (став 2); да ће суд рјешење о лишењу слободе из става 1. овог члана 

донијети по протеку двије године од дана када је прекршајни налог или рјешење о 

прекршају постало коначно, тј. правоснажно, односно извршно (став 3); да лишење 

слободе због неплаћања новчане казне доноси суд, по службеној дужности или на 

приједлог овлашћеног органа, када је новчана казна изречена извршним прекршајним 

налогом или рјешењем суда (став 4); да ће суд обавијестити овлашћени орган о 

доношењу рјешења о лишењу слободе због неплаћања (став 5); да суд може рјешењем 

одредити лишење слободе до 15 дана (став 6); да се мјера лишење слободе неће 

извршити или ће се обуставити уколико кажњени уплати пун износ новчане казне (став 

7); да се мјера лишење слободе не може извршити ако је од дана правоснажности 

рјешења о прекршају, односно извршног прекршајног налога протекло пет година, с 
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тим што застарјелост извршења мјере лишење слободе не може наступити ако је 

извршење у току (став 8).      

 

Одредбама Устава Републике Српске, у односу на које давалац иницијативе 

оспорава наведене законске одредбе, утврђено је: да свако има право на једанку 

заштиту својих права у поступку пред судом и другим државним органом и 

организацијом, као и да је сваком зајемчено право на жалбу или друго правно средство 

против одлуке којом се рјешава о његовом праву или на законом заснованом интересу 

(члан 16), да се лицу оптуженом за кривично дјело јемчи праведно суђење, да оптужено 

лице мора бити у најкраћем законском року обавијештено о разлозима оптужбе, да се 

оптуженом лицу не може судити у његовој одсутности и да се оптуженом који није 

доступан суду може судити у одсутности само у законом одређеним случајевима (члан 

18), те да је зајемчено право на одбрану и право на слободан избор браниоца и 

несметано општење са њим, те да бранилац не може бити позван на одговорност за 

радње предузете у поступку одбране (члан 19). 

 

У поступку оцјењивања уставности оспорених одредби наведеног закона, Суд је, 

поред цитираних уставних одредби, имао у виду да је Уставом Републике Српске 

утврђено да се уставно уређење Републике темељи на гарантовању и заштити људских 

слобода и права у складу са међународним стандардима (члан 5. став 1. алинеја 1), да се 

никоме не може одузети или ограничити слобода, осим у случајевима и по поступку 

који су утврђени законом (члан 12. став 2), 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), да се слободно предузетништво може законом 

ограничити ради заштите интереса Републике, човјекове околине, здравља и 

безбједности људи (члан 52. став 1), да сви облици својине имају једнаку правну 

заштиту и да се законом може ограничити или одузети право својине, уз правичну 

накнаду (чл. 54. и 56. став 1), да Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, 

својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине, организацију, 

надлежност и рад државних органа, финансирање остваривања права и дужности 

Републике, као и друге односе од интереса за Републику, у складу са Уставом (тач. 6, 

10, 17. и 18. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је мијењан члан 68. 

Устава), да 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 (члан 111), као 

и да се против појединачних аката судова, управних и других државних органа, као и 

организација које врше јавна овлашћења, донесених у првом степену, може изјавити 

жалба надлежном органу (члан 113. став 1), да судови суде на основу Устава и закона 

(члан 121. став 2) и да се оснивање, надлежност, организација и поступак пред 

судовима утврђују законом (члан 122).   

 

Поред наведеног, Суд је имао у виду и одредбе чланова 5. и 6. Европске 

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

којим су заштићени право на слободу и сигурност личности, као и право на правично 

суђење, те да је чланом 1. Протокола број 1 уз Конвенцију утврђено да свако физичко 

или правно лице има право на мирно уживање имовине, те да нико не може бити лишен 
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своје имовине, осим у јавном интересу и под условима предвиђеним законом и општим 

принципима међународног права. Претходне одредбе не задиру у право државе да 

примјењује такве законе које сматра потребним да би надзирала коришћење имовине у 

складу са општим интересом или да би осигурала наплату пореза или других доприноса 

или новчаних казни.  

 

Суд је утврдио да из наведених уставних одредби произлази да је законодавац 

овлашћен да уреди поступак пред судовима и другим државним органима, дакле и 

прекршајни поступак, а у оквиру тог овлашћења и да пропише начин извршења 

прекршајних санкција. 

 

Међутим, по оцјени Суда, из наведених уставних одредби не произлази и 

овлашћење законодавца да законом пропише могућност лишавања слободе кажњеног 

лица до 15 дана због неплаћања, потпуно или дјелимично, новчане казне у одређеном 

року, изречене правоснажним рјешењем о прекршају или извршним прекршајним 

налогом, без проведеног судског поступка, тј. без одржавања усменог претреса и 

саслушања странака за односни прекршај, како је то прописано оспореним чланом 232. 

Закона о прекршајима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 

63/14). Суд је оцијенио да је законодавац прописивањем лишења слободе без 

проведеног поступка повриједио одредбу члана 5. став 1. алинеја 1. Устава Републике 

Српске, према којој се уставно уређење Републике темељи на гарантовању и заштити 

људских слобода и права у складу са међународним стандардима. Поред тога, Суд је 

оцијенио да су прописивањем као у оспореном члану 232. Закона о прекршајима 

Републике Српске повријеђена и права гарантована члановима 5. и 6. Европске 

конвенције о заштити људских права и основних слобода.  

 

Чланом 5. став 1. Конвенције је утврђено да свако има право на слободу и 

сигурност личности. Нико не смије бити лишен слободе изузев у сљедећим предметима 

у складу са законом прописаним поступком: б) законитог хапшења или лишавања 

слободе због неповиновања законитом налогу суда или с циљем осигурања извршења 

било које обавезе прописане законом. 

 

Чланом 6. став 1. Конвенције је утврђено да приликом утврђивања грађанских 

права и обавеза или основаности било какве кривичне оптужбе против њега свако има 

право на правично суђење и јавну расправу у разумном року пред независним и 

непристрасним, законом установљеним судом.  

 

Предуслов лишења слободе, према члану 5. став 1. тачка б) Конвенције, 

представља непоступање у складу са законитом извршном судском одлуком, док њена 

законитост, између осталог, зависи и од тога да ли је одлука донесена у одговарајућем 

поступку. Лишење слободе, притом, не смије да представља казну, већ мора да има за 

циљ обезбјеђење испуњења предметне обавезе, односно да представља оправдану и 

сразмјерну мјеру предузету у циљу заштите шире друштвене заједнице. Уз то, у 

демократском друштву неопходно је одмјерити равнотежу између значаја непосредног 

испуњења обавезе и важности права на слободу док је трајање периода задржавања 

релевантан фактор при успостављању те равнотеже.  

 

Имајући у виду наведено, Суд је утврдио да прописивање из оспореног члана 

232. предметног закона не осигурава успостављање потребне равнотеже с обзиром на 

то да без одржавања усмене расправе, дакле без разматрања посебности конкретног 
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случаја, суд изриче мјеру лишења слободе. По оцијени Суда, одсуство контроле у 

контрадикторном поступку, чини да уплитање у права појединца није пропорционално 

легитимном циљу који се жели остварити, односно да се казна и трошкови поступка 

наплате. Стога, је Суд утврдио да прописивање као оспореним законском одредбом 

нема карактер средства за стимулисање поступања по судским одлукама, већ 

представља притисак и казну за дужника који не може да поступи у складу са 

правоснажним судским рјешењем. Иако се у двије одредбе оспореног члана 232. 

предметног закона (ст. 7. и 8) помиње назив „мјера“, Суд је оцијенио да прописано 

лишење слободе због неплаћања има значај и сврху казне, што је супротно гаранцијама 

из одредби чл. 5. и 6. Конвенције.  

 

Оцјењујући оспорене одредбе чл. 148. и 149. Закона о прекршајима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 63/14) Суд је утврдио да уставно 

овлашћење законодавца да уреди поступак пред судовима и другим државним 

органима, а тиме и основна правила прекршајног поступка, подразумијева и 

надлежност законодавца да уреди и скраћени управно-прекршајни поступак покренут 

прекршајним налогом. У том смислу, по оцјени Суда, законодавац је овлашћен да 

пропише кад и под којим условима овлашћени орган може издати прекршајни налог, да 

одреди његову форму и садржину, као и услове и начин утврђивања одговорности за 

прекршај и изрицање санкције. Наиме, релевантним одредбама предметног закона 

предвиђена је могућност да окривљени прихвати одговорност за прекршај плаћањем 

новчане казне и извршењем других обавеза утврђених прекршајним налогом у 

одређеном року, или да обавијести овлашћени орган да прихвата санкцију одређену у 

прекршајном налогу или да се одрекне захтјева за судско одлучивање, а прекршајни 

налог постаје коначан и извршан, односно уколико је прекршајни налог достављен у 

складу са одредбама овог закона а окривљени не поднесе захтјев за судско одлучивање 

о издатом прекршајном налогу, сматра се да је прихватио одговорност пропуштањем, а 

прекршајни налог постаје коначан и извршан (чл. 151. и 152). На основу наведеног Суд 

је оцијенио да је законодавац у оквиру наведених уставних овлашћења уредио питање 

покретања прекршајног поступка издавањем прекршајног налога и детаљно прописао 

поступање овлашћеног органа приликом издавања прекршајног налога, те омогућио 

окривљеном да на законом прописан начин прихвати одговорност, плати новчану казну 

или изврши другу обавезу утврђену прекршајним налогом, чиме би се управно-

прекршајни поступак завршио. Истовремено, окривљеном је дата и алтернативна 

могућност да, у року од осам дана од дана уручења налога, поднесе захтјев за судско 

одлучивање. Поред тога, према члану 115. Устава, Суд није надлежан да цијени 

оправданост оспорених законских рјешења нити њихову примјену.  

 

Разматрајући оспорене одредбе чл. 187. и 188. Закона о прекршајима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 63/14), којим је прописано кад и 

под којим условима суд доноси одлуку у одсуству окривљеног са претреса, односно 

одлуку због пропуштања појављивања окривљеног на претресу, који је заказан на 

основу захтјева за судско одлучивање, Суд је, поред наведених уставних одредби, имао 

у виду и релевантне одредбе чл. 154, чл. 157. став 1, чл. 162. ст. 1, 2 и 5, чл. 167. став 1, 

те чл. 203. и 204. Закона о прекршајима Републике Српске којим је предвиђено; да 

окривљени може надлежном суду поднијети захтјев за судско одлучивање о 

прекршајном налогу у року од осам дана од дана уручења налога, и да је суд обавезан о 

томе обавијести овлашћени орган, као и да санкције изречене у прекршајном налогу 

брише из Регистра; да овлашћени подносилац може, када није могуће издати 

прекршајни налог у складу са чланом 148. овог закона, поднијети надлежном суду 
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захтјев за покретање прекршајног поступка; да ће суд, уколико не одбаци поменути 

захтјев, одредити вријеме и мјесто за одржавање претреса, да се на претрес позивају 

сљедећа лица: окривљени и његов бранилац, подносилац захтјева, оштећени и њихов 

законски заступници и пуномоћници, с тим да ће се у позиву окривљени, односно 

подносилац захтјева упозорити на посљедице пропуштања појављивања на претресу из 

чл. 187, 188, 189. и 190. овог закона; да се присуство окривљеног у току вођења 

прекршајног поступка обезбјеђује позивањем од стране суда, као и да окривљени и 

подносилац захтјева могу изјавити жалбу на рјешење о прекршају у року од осам дана 

од дана доставе рјешења. На основу наведеног, Суд је оцијенио да је окривљеном 

одредбама предметног закона обезбијеђено да активно учествује у прекршајном 

поступку, тако што ће се, на законом прописан начин,  изјаснити о радњи која му се 

ставља на терет тј. да користи прописана правна средства и да има браниоца, уколико 

то жели. По оцјени Суда, законодавац је овлашћен да пропише кад и под којим 

условима суд доноси одлуку у одсуству окривљеног са претреса, односно због 

пропуштања појављивања окривљеног на претресу. Оправданост доношења поменутих 

одлука суда, избор поступка или правног средства које ће законодавац окривљеном 

ставити на располагање, по оцјени Суда, ствар је законодавне политике у области 

сузбијања противправних дјеловања којима се угрожавају или повређују заштићене 

вриједности, о чему Суд, сагласно члану 115. Устава, није надлежан да одлучује, као и 

о цјелисходности наведених законских рјешења.   

 

С тим у вези, Суд указује на чињеницу да је одредбама предметног закона 

уређен институт враћања у пређашње стање (чл. 131. до 135) и да је, између осталих, 

бранилац окривљеног субјект прекршајног поступка, са статусом учесника у овом 

поступку (члан 120). Институт враћања у пређашње стање, по схватању Суда, треба да 

обезбиједи окривљеном који је из оправданих разлога пропустио рок за изјављивање 

жалбе на одлуку суда да у року од осам дана или у року од деведесет дана поднесе 

истовремено приједлог за враћање у пређашње стање и жалбу, те окривљеном који је 

проглашен кривим у одсуству или окривљеном који је пропустио да се појави на 

претресу, као и подносиоцу захтјева, да у року од осам дана, али не након протека рока 

од тридесет дана, поднесе приједлог за враћање у пређашње стање. 

 

На тај начин се, по оцјени Суда, грађани не ограничавају у заштити својих права, 

односно свим странкама у поступку је, под истим условима, омогућен „приступ суду“, 

тј. учешће и правна заштита у прекршајном поступку у облику права на жалбу или 

другог правног средства, као и стручног заступања, чиме се штите права странака у 

поступку и за чију заштиту је неопходно стручно правно знање и искуство, те 

омогућено да се о правима и обавезама странака одлучи дјелотворно и у разумном 

року. С обзиром на изложено, Суд је оцијенио да оспореним прописивањем није дошло 

до повреде одредби Устава Републике Српске, као ни члана 6. став 1. Конвенције, како 

то наводи давалац иницијативе. 

 

Надаље, Суд је оцијенио да је законодавац у оквиру наведених уставних 

овлашћења, уређујући поступак пред судовима и другим државним органима, као и 

остваривање и заштиту слобода и права грађана, оспореним чланом 229. Закона о 

прекршајима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 63/14) 

установио службену евиденцију у овој области, тј. Регистар новчаних казни и 

прекршајних евиденција, као базу података о изреченим санкцијама, мјерама и осталим 

евиденцијама за прекршаје која је прописана посебним законом, док је чланом 230. овог 

закона прописао посљедице уписа новчане казне и трошкова поступка у наведени 
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регистар, као посебну административну мјеру ограничења одређених права кажњеног 

лица. Садржину поменуте мјере чини овлашћење поступајућем органу да одбије 

регистрацију или продужење важења регистрације моторног возила, промјену власника 

моторног возила, издавање или продужење важења возачке дозволе, онемогућавање 

учешћа на јавном тендеру, регистрацију или било коју промјену регистрације правног 

лица, или регистрацију, односно било коју промјену регистрације предузетничке 

дјелатности, за учињени прекршај из области економског и финансијског пословања и 

издавање дозволе за набавку, држање и ношење оружја, све док кажњени не плати пуни 

износ новчане казне и трошкове поступка. Ова мјера је, по оцјени Суда, прописана 

предметним законом из разлога обезбјеђења ефикасне наплате новчане казне за 

почињени прекршај, у року који је одређен рјешењем о прекршају или прекршајним 

налогом, а што је легитиман циљ законодавца. Приликом ове оцјене Суд је имао у виду 

да је наплата новчане казне за прекршај и трошкова прекршајног поступка уређена и 

одредбама члана 231. Закона тако што је прописано да новчану казну за прекршај и 

трошкове прекршајног поступка, те других мјера изречених прекршајним налогом или 

путем споразума о санкцији, извршава овлашћени орган који је казну изрекао, односно 

суд, као и да ће се, ако починилац не плати новчану казну или трошкове прекршајног 

поступка по истеку рока од годину дана рачунајући од дана када су прекршајни налог 

или рјешење о прекршају постали коначни, правоснажни или извршни, наплата 

извршити принудним путем, по прописима о принудној наплати тако што ће се 

надлежном органу (Пореска управа) доставити извршни налог за било који износ 

евидентиран у Регистру и који је дужан да, након извршене наплате новчане казне и 

трошкова поступка, тај податак евидентира у Регистар. Како је законодавац 

предметним законом прописао поступак и начин извршења прекршајних санкција у 

зависности од врсте санкције, степена угрожавања или повређивања заштићених 

вриједности, то, по оцјени Суда, сврха прописивања и изрицања прекршајних санкција, 

укључујући и поменута ограничења, не може бити остварена уколико се те санкције не 

изврше на начин прописан овим законом.   

 

Доступност предметног закона грађанима, као и могућност да се предвиде 

посљедице поступања, те ефикасан систем наплате новчане казне, по оцјени Суда, 

суочиће починиоца прекршаја са извјесношћу наплате, па исти може наћи свој 

материјални интерес да плати новчану казну одмах по издавању прекршајног налога, 

јер му је то законодавац омогућио, или по правоснажности рјешења о прекршају. У 

супротном, Суд је оцијенио да је починилац прекршаја, односно кажњено лице, 

пристало да трпи правне посљедице свог поступања, односно неплаћања новчане казне 

и трошкова поступка, тј. на мјеру ограничења одређених права из члана 230. Закона, 

све док не плати пуни износ новчане казне и трошкове поступка. С тим у вези, по 

оцјени Суда, могућност произвољног поступања надлежног органа у погледу 

предвиђених ограничења је искључена, јер се ова ограничења заснивају искључиво на 

службеној евиденцији (Регистру) коју води надлежни орган јавне власти. Затим, у циљу 

заштите појединих уставних вриједности и добара, за која оцијени да су од општег 

интереса, по оцјени Суда, законодавац је овлашћен да пропише одређена ограничења 

права власника ствари у њеном коришћењу, као и правног лица или субјекта слободног 

предузетништва у обављању дјелатности. Стога су ограничења прописана оспореним 

чланом 230. Закона легалан начин самозаштите Републике, општег и финансијског 

интереса, који поставља и захтјев ефикасног и одрживог система наплате правоснажно 

изречених новчаних казни и трошкова поступка. Како су предметна ограничења 

неопходна друштвеној заједници, то су, по оцјени Суда, пропорционална сврси коју 

има прекршајно нормирање. Истовремено, предметна ограничења нису у функцији 
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супституције извршног поступка, већ дозвољеног ограниченог притиска на одређено 

лице или субјекат да изврши своју обавезу, која му је правоснажним актом одређена, 

тако да је, по оцјени Суда, законодавац успоставио избалансиран однос употребљених 

средстава и циља који се жели постићи. С обзиром на то да мијешање власти у права 

појединаца остаје у домену неопходног и у границама нужног, то он, по оцјени Суда, не 

сноси претјеран терет. На основу изложеног, по оцјени Суда, оспореним прописивањем 

законодавац није изашао из оквира својих уставних овлашћења. Сходно наведеном, 

оспореним члановима 229. и 230. предметног закона није дошло до повреде права на 

мирно уживање имовине грађана гарантованог чланом 1. Протокола број 1 уз 

Конвенцију. И Конвенција предвиђа да држава има право да примјењује законе које 

сматра потребним да би надзирала коришћење имовине у складу са општим интересом 

или да би осигурала наплату пореза или других доприноса или новчаних казни.   

 

Према члану 115. Устава Републике Српске, Уставни суд није надлежан да 

оцјењује међусобну усклађеност појединих законских одредби, у конкретном случају 

сагласност члана 229. став 3. Закона о прекршајима Републике Српске („Службени  

гласник Републике Српске“ број 63/14) са чланом 99. истог закона, као ни сагласност 

закона Републике Српске са Уставом Босне и Херцеговине. 

 

С обзиром на то да иницијатива Милорада Савића из Крагујевца, Република 

Србија, није садржавала све неопходне податке за вођење поступка пред Судом, од 

даваоца иницијативе је, дописом од 17. фебруара 2014. године, затражено да 

иницијативу прецизира тако што ће навести службени гласник у којем је оспорени 

закон објављен, као и одредбу Устава Републике Српске која је доношењем овог закона 

повријеђена, те разлоге за то. Истовремено је упозорен да, уколико не поступи сходно 

тражењу Суда, иницијатива неће бити прихваћена. 

 

Како давалац иницијативе није поступио по налогу Суда, односно није, у 

остављеном року, 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“ број 104/11 и 92/12), одлучио да не прихвати 

дату иницијативу. 

 

У току поступка Суд је утврдио да је одредбом члана 244. Закона о прекршајима 

Републике Српске („Службени  гласник Републике Српске“ број 63/14) прописано да 

ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о прекршајима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 34/06, 1/09, 29/10 и 109/11). 

 

Имајући у виду да је у току поступка оспорени Закон о прекршајима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 34/06, 1/09, 29/10 и 109/11) 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 за 

оцјену уставности чл. 32. до 38, чл. 55, 79, 80. и 82. истог закона, по иницијативи 

Удружења грађана „Савјест“ из Бање Луке, оцјењујући притом да није потребно 

донијети одлуку због тога што нису отклоњене посљедице неуставности. 

    

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, о уставности оспорених одредби 

предметног закона одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.   
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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-14/14                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

29. април 2015. године                                  УСТАВНОГ СУДА 

 

                                        Џерард Селман 

 

 

 

 

 
 

Прописивањем могућности лишавања слободе кажњеног лица због 

неплаћања, потпуно или дјелимично, новчане казне у одређеном року, изречене 

правоснажним рјешењем о прекршају или извршним прекршајним налогом, без 

проведеног судског поступка, тј. без одржавања усменог претреса и саслушања 

странака, у супротности је са уставним уређењем Републике које се темељи на 

гарантовању и заштити људских слобода и права у складу са међународним 

стандардима. 

 

Када је окривљеном обезбијеђено да активно учествује у прекршајном 

поступку, тј. да се изјасни о радњи која му се ставља на терет, да користи 

прописана правна средства и да има браниоца, нема повреде његових уставних 

права у случају када овлашћени законодавац пропише под којим условима суд може 

донијети одлуку у одсуству окривљеног. 

 

Прописана законска ограничења у коришћењу имовине легалан је начин 

самозаштите Републике, општег и финансијског интереса, који поставља и 

захтјев ефикасног и одрживог система наплате правоснажно изречених новчаних 

казни и трошкова поступка, јер су иста неопходна друштвеној заједници и 

пропорционална сврси коју има прекршајно нормирање. 
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Одлука 

Број: У-18/14 oд 29. априла 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 36/15 

 

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. априла 2015. 

године, д о н и о  је 

 

О Д Л У К У 

 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости члана 9. 

Правилника о Јавном позиву за вршење јавног градског и приградског превоза на 

подручју града Бања Лука ("Службени гласник града Бања Лука" бр. 23/13 и 24/13).  

 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

"Аутопревоз" а.д. Бања Лука поднио је Уставном суду Републике Српске 

приједлог за оцјењивање уставности и законитости члана 9. Правилника о Јавном 

позиву за вршење јавног градског и приградског превоза на подручју града Бања Лука 

("Службени гласник града Бања Лука" број 23/13), који је донио градоначелник Града 

Бања Лука. Предлагач сматра да је предметном одредбом Правилника нарушено начело 

владавине права из члана 5. алинеја 4. Устава Републике Српске, те да није у 

сагласности са чланом 97. и чланом 108. став 2. Устава. Поред тога, мишљења је да је 

оспореним прописивњем дошло до повреде члана 32. ст. 2. и 3. Закона о превозу у 

друмском саобраћају Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 

111/08, 50/10 и 12/13), као и члана 8, члана 10. став 1, члана 12. став 2. и члана 4. ст. 2. и 

3. Правилника о поступку и начину додјеле концесије у јавном линијском превозу лица 

("Службени гласник Републике Српске" број 19/12), који је донио министар саобраћаја 

и веза. У приједлогу се даље наводи да Град Бања Лука, приликом доношења 

предметног правилника, није прибавио мишљење Министарства саобраћаја и веза, како 

је то прописано чланом 2. став 2. Закона о превозу у друмском саобраћају Републике 

Српске, те се детаљно образлаже несагласност појединих критеријума који су 

прописани чланом 9. оспореног Правилника са релевантним нормама Правилника о 

поступку и начину додјеле концесије у јавном линијском превозу лица. 

      

У одговору на приједлог који је доставио Град Бања Лука наводи се да оспорени 

правилник није у супротности са Законом о превозу у друмском саобраћају Републике 

Српске, којим је прописано да ће јединица локалне самоуправе посебним прописом у 

складу са овим законом и прописима донесеним на основу њега уредити превоз лица и 

ствари на својој територији, а посебно начин и организацију јавног превоза лица и 

ствари. Поред тога, у одговору се наводи да из члана 18. овог закона произлази да се 

регистрација редова вожње у линијском превозу лица може вршити на основу 

спроведеног поступка јавног усклађивања редова вожње или поступка додјеле 

концесије. Град Бања Лука се опредијелио за регистрацију редова вожње на основу 

поступка јавног усклађивања редова вожње и то за избор превозника за вршење јавног 

превоза путем јавног позива, након којег је извшено усклађивање редова вожње. Прије 

доношења предметног правилника, Град Бања Лука је, сходно обавези из члана 3. став 

2. Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске, прибавио Мишљење 
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Министараства саобраћаја и веза Републике Српске број 13.03/345-1579713 од 14. 

августа 2013. године. Доносилац оспореног правилника указује да начин на који су 

овим актом уређена ова питања ствара могућност да се спријечи нелојална 

конкуренција међу превозницима, а грађанима се обезбјеђује квалитетан градски и 

приградски превоз са јефтинијом возном картом и правилним интервалима кретања 

аутобуса у поласку и одласку, што и јесте циљ градске управе. У погледу оспореног 

члана 9. овог општег акта, у одговору се истиче да су истим прописани критеријуми и 

начин оцјењивања пријава превозника који испуњавају услове из јавног позива, с тим 

да је Град водио рачуна да се избор превозника изврши на најквалитетнији начин за 

вршење превоза на одређеним групама линија.    

  

Правилник о Јавном позиву за вршење јавног градског и приградског превоза на 

подручју града Бања Лука ("Службени гласник града Бања Лука" број 23/13 и 24/13) 

донио је градоначелник Града Бања Лука на основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

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

69. Статута Града Бања Лука ("Службени гласник града Бања Лука" бр. 25/05, 30/07 и 

17/12) и члана 10. Одлуке о јавном превозу лица и ствари на подручју града Бања Лука 

("Службени гласник града Бања Лука" бр. 29/09 и 22/13). Оспореним чланом 9. овог 

правилника прописани су критеријуми према којима Комисија за оцјену и избор 

превозника оцјењује и бодује пријаве превозника који испуњавају услове из Јавног 

позива, и то: старост возила, улаз/излаз, еколошки утицај, облик каросерије-

нископодни, манипулативни простор за аутобусе, простор за одржавање и искуство 

превозника у вршењу јавног превоза путника.   

   

У поступку оцјењивања оспореног члана 9. предметног правилника Суд је имао 

у виду да је одредбом члана 102. став 1. тачке 2. и 6. Устава Републике Српске утврђено 

да општина преко својих органа, у складу са законом, уређује и обезбјеђује обављање 

комуналних дјалатности и извршава законе, друге прописе и опште акте Републике чије 

извршавање је повјерено општини и обезбјеђује извршавање прописа и општих аката 

општине. Поред тога, 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 осталог, јавни превоз путника (члан 12. став 1. тачка б) 

алинеја 2), а у области стамбено-комуналних дјелатности општина има и надлежност да 

обезбјеђује организацију и начин обављања јавног превоза путника који се обавља на 

територији општине (члан 14. алинеја 11). Према члану 72. став 3. овог закона, 

начелник општине, односно градоначелник, у вршењу послова доноси одлуке, 

правилнике, наредбе, упутства, рјешења и закључке.  

 

У конкретном случају Суд је такође имао у виду да је чланом 2. став 1. тачка ј) 

Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" број 

124/11) прописано да се као комунална дјелатност од посебног јавног интереса сматра, 

између осталог, јавни превоз лица у градском и приградском саобраћају, те да према 

члану 6. тачка а) истог закона, јединица локалне самоуправе обезбјеђује организовано 

обављање комуналних дјелатности, а својом одлуком детаљније прописује услове и 

начин обављања комуналних дјелатности.  

 

Поред тога, приликом оцјене уставности и законитости оспореног правилника, 

Суд је узео у обзир и релевантне одредбе Закона о превозу у друмском саобраћају 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 111/08, 50/10, 12/13 и 

33/14), којим су уређени услови и начин вршења превоза лица и ствари у друмском 
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саобраћају, као јавни превоз и превоз за властите потребе, услови вршења превоза, 

концесије у јавном линијском превозу лица, рад аутобуских станица и терминала 

градског односно приградског превоза лица на територији Републике Српске. 

Одредбом члана 3. став 1. тачка а) овог закона прописано је да ће јединица локалне 

самоуправе посебним прописом, у складу са овим законом и прописима донесеним на 

основу њега, уредити превоз лица и ствари на својој територији, а посебно начин и 

организацију јавног превоза лица и ствари. Према члану 18. истог закона, регистрација 

реда вожње аутобуских линија врши се на основу спроведеног поступка јавног 

усклађивања редова вожње или поступка додјеле концесије (став 1), начин, 

критеријуми и поступак усклађивања и регистрације редова вожње, образац и садржај 

регистра редова вожње прописује се правилником о усклађивању и регистрацији редова 

вожње (став 2.), а правилник из става 2. овог члана за градски и приградски линијски 

превоз лица доноси начелник, односно градоначелник јединице локалне самоуправе 

(став 3.).  

 

Полазећи од наведених уставних и законских одредаба, Суд је оцијенио да је 

јединица локалне самоуправе надлежна да својим општим актом поближе уреди питање 

организације и начина обављања јавног превоза лица на свом подручју. У оквиру тога 

је и овлашћење да, уређујући јавно усклађивање редова вожње у линијском превозу, 

својим општим актом регулише садржај, поступак јавног позива, критеријуме и начин 

бодовања за избор превозника за вршење јавног градског и приградског превоза лица. 

Сходно наведеном, Суд је оцијенио да је градоначелник Града Бања Лука поступио у 

границама наведених уставних и законских овлашћења када је донио оспорени 

правилник којим је уредио наведена питања за подручју града Бања Лука. Начин на 

који су оспореним чланом 9. овог правилника уређени поједини критеријуми и 

оцјењивање пријава превозника који испуњавају услове из Јавног позива, као и начин 

бодовања од стране Комисије за оцјену и избор превозника, по оцјени Суда, 

представља одраз цјелисходне процјене доносиоца овог акта и није у домену 

уставносудске контроле. Наиме, оцјена оправданости и цјелисходности рјешења 

садржаних у оспореној одредби Правлника, према члану 115. Устава, није у 

надлежности Уставног суда Републике Српске.  

     

Према истој уставној одредби, овај суд није надлежан да оцјењује сагласност 

оспореног члана 9. предметног правилника са релевантним нормама Правилника о 

поступку и начину додјеле концесије у јавном линијском превозу лица, како се то 

тражи у приједлогу, јер може вршити оцјену општих аката искључиво у односу на 

Устав и закон.  

 

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-18/14                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

29. април 2015. године                                                                         УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                                   Џерард Селман          
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Нема повреде уставних принципа и гаранација у случају када начин уређења 

критеријума и бодовања, те оцјењивање пријава превозника који испуњавају услове 

из Јавног позива, представљају одраз цјелисходне процјене доносиоца нормативног 

акта с обзиром на то да оцјена цјелисходности није у домену уставносудске 

контроле. 
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Рјешење 

Број: У-26/14 oд 29. априла 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 36/15 

 

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. 

априла 2015. године,  д о н и о   ј е 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 66. ст. 1. и 2. 

Закона о предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 119/08 и 1/12). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Градоначелник Града Добоја дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 66. Закона о 

предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 

119/08 и 1/12). Из садржине иницијативе произлази да давалац иницијативе оспорава 

ст. 1. и 2. члана 66. Закона и то тако што тражи оцјену њихове уставности у односу на 

члан 39. став 3. Устава Републике Српске, јер није, како наводи, свима под једнаким 

условима доступна функција директора предшколске установе. Наиме, по мишљењу 

даваоца иницијативе, оспореним законским рјешењем, којим су прописани услови за 

директора предшколске установе, омогућено је да  за директора ове установе буде 

изабрано само лице које поред општих услова има завршен одговарајући ниво високог 

образовања просвјетне струке, чиме су искључена друга лица са високом стручном 

спремом као што су дипломирани правници, дипломирани економисти и друга сродна 

занимања. Поред тога, давалац иницијативе указује на  бројне противрјечности које, по 

његовом мишљењу, постоје у прописима које регулишу област образовања, а износи и 

мишљење да је оспорени став 2. члана 66. Закона  непотребан и да га треба брисати, те 

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, како се наводи, давалац иницијативе  погрешно тумачи 

уставну одредбу на чију повреду указује. У одговору се указује да је уставни основ за 

доношење Закона, чији је члан оспорен, садржан у тач. 6. и 12. Амандмана XXXII на 

Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, те да је законодавац 

усвајајући овакво рјешење, поступио у најбољем интересу, како грађана уопште, тако и 

струке, при чему није изашао из уставног оквира.  

 

Оспореним чланом 66. Закона о предшколском васпитању и образовању 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 119/08 и 1/12) прописано је да за директора 

предшколске установе може бити именовано лице које поред општих услова има 

завршен одговарајући ниво високог образовања просвјетне струке и најмање пет година 

радног искуства у предшколском васпитању и образовању или било којем сегменту 
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образовања (став 1), те да изузетно, за директора предшколске установе може бити 

именовано лице са завршеном вишом школом просвјетно- педагошке струке, ако нису 

испуњени услови из става 1. овог члана (став 2).  

 

Чланом 39. став 3. Устава Републике Српске, у односу на који давалац 

иницијативе оспорава наведене одредбе члана 66. Закона о предшколском васпитању и 

образовању, утврђено је да је свако слободан у избору занимања и запослења и да му је 

под једнаким условима доступно радно мјесто и функција. 

 

У поступку оцјењивања уставности оспорених законских одредби, по оцјени 

Суда, од значаја су тач. 11. и 12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим 

је замијењен члан 68. Устава, према којима Република уређује и обезбјеђује, поред 

осталог, систем јавних служби те бригу о дјеци и образовање, као и  члан 70. став 2. 

Устава, према којем Народна скупштина Републике Српске доноси законе.  

 

Имајући у виду да Република уређује и обезбјеђује систем јавних служби те 

бригу о дјеци и образовање, Законом о предшколском васпитању и образовању, у 

границама наведеног уставног овлашћења, уређено је предшколско васпитање и 

образовање дјеце од шест мјесеци до поласка у основну школу, регулисани циљеви и 

задаци предшколског васпитања и образовања, оснивање и рад предшколских установа, 

васпитно-образовни радници и сарадници у овој области, стручни органи, управљање и 

руковођење предшколским установама, њихово финансирање, као и органи за вршење 

надзора над радом предшколских установа. У оквиру наведеног уставног овлашћења 

законодавног органа је и прописивање услова за директора, који је сагласно Закону, 

орган руковођења установом, па стога оспореним одредбама члана 66. ст. 1. и 2. Закона, 

није повријеђено уставно начело на које указује давалац иницијативе, јер је функција 

директора доступна свакоме ко испуњава законом прописане услове. Садржина 

прописаних услова за избор директора предшколске установе питање је 

цјелисходности, односно процјене законодавца и о томе, према члану 115. Устава, није 

надлежан да одлучује Уставни суд.  

 

У односу на дио иницијативе којим се наводи да став 2. оспореног члана Закона 

треба брисати као непотребан, те указује на постојање противрјечности у прописима 

који регулишу систем  образовања, Уставни суд, сагласно одредбама члана 115. Устава, 

није надлежан да одлучује.  

 

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  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-26/14                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

29. април 2015. године                                                                      УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                              Џерард Селман    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Одредбе којима је одређена садржина прописаних услова за избор директора 

предшколске установе питање је цјелисходности, односно процјене законодавца о 

томе, чију оцјену Уставни суд није надлежан да одлучује. 
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Рјешење 

Број: У-33/14 oд 29. априла 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 36/15 

 

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 29. априла 2015. 

године,  д о н и о  ј е  

  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 88. став 4. 

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) и уставности и законитости члана 8. став 2. и 

члана 13. Правилника о раду љекарских комисија за оцјену војног инвалидитета 

(“Службени гласник Републике Српске” број 100/12). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Мирко Анђелић из Кнежице дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 88. став 4. Закона 

о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 

134/11) и уставности и законитости члана 8. став 2. и члана 13. Правилника о раду 

љекарских комисија за оцјену војног инвалидитета (“Службени гласник Републике 

Српске” број 100/12). Давалац иницијативе сматра да се различитим прописивањем 

остваривања права по основу болести, у односу на погинуле, умрле или нестале, 

оспореним чланом Закона нарушава правна једнакост и крше одредбе чл. 10. и 67. 

Устава Републике Српске.Такође, мишљења је да се оспореним одредбама члана 8. став 

2. Правилника, поред кршења одредби члана 129. став (2), и члана 178. став (1) Закона о 

општем управном поступку, крше и одредбе чланова 40, 45, 67, и 108. Устава 

Републике Српске, односно да се прописивањем као у овим одредбама не поштује 

принцип владавине права. Поред наведеног, подносилац иницијативе оспорава члан 13. 

Правилника истичући да се истим крше одредбе  чланова 131. ст. (1) и (3) и члана 177. 

став (3)  Закона о општем управном поступку, као и чланови 40, 45, 67. и 108. Устава 

Републике Српаке. 

 

Разматрајући дату иницијативу Суд је, рјешењем од 26. јуна 2014. године, 

покренуо поступак за оцјењивање уставности члана 88. став 4. Закона о правима 

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

Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 134/11, 9/12 и 40/12) и 

уставности и законитости члана 8. став 2. и члана 13. Правилника о раду љекарских 

комисија за оцјену војног инвалидитета (“Службени гласник Републике Српске” број 

100/12). 

 

У одговору на наводе из иницијативе за покретање поступка за оцјењивање 

уставности члана 88. став 4. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица 



107 

 

погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске који је доставила 

Народна скупштина Републике Српске, између осталог, наведено је да је иницијатива 

неоснована, да садржи погрешно тумачење уставних одредби и да се оспорени закон 

односи једнако на сва лица која су дужна медицинском документацијом доказивати 

болест као чињеницу на основу које остварују своја права. Такође сматрају да ова лица 

не треба поредити са лицима у потпуно различитим ситуацијама (рањавање, погибија, 

смрт и нестанак) и са лицима која имају обавезу да на основу увјерења доказују исту 

чињеницу. У вези с тим наводе да је законодавац тај који процјењује да ли објективна 

различитост оправдава и у којој мјери, различито третирање у, иначе истој или сличној 

ситуацији, односно да права и обавезе одређених истоврсних или сличних група 

регулише на различите начине, ако се оваквим поступањем исправљају постојеће 

неједнакости међу њима или за то постоје други оправдани разлози. Истичу да је 

оспорени члан Закона сагласан са чланом 67. Устава Републике Српске, као и то да је 

очигледно да је у овој иницијативи присутно незадовољство постојећим законским 

рјешењем, због чега предлажу да се иницијатива одбије. 

 

Одговор на наводе из иницијативе за оцјењивање уставности и законитости 

члана 8. став 2. и члана 13. Правилника о раду љекарских комисија за оцјену војног 

инвалидитета дало је Министарство рада и борачко- инвалидске заштите Републике 

Српске, у коме наводи да оспорене одредбе Правилника нису у супротности са Уставом 

и законом, односно да је, у циљу ефикасности и економичности поступка, оспореним 

чланом 8. став 2. Правилника прописан изузетак од правила да другостепена љекарска 

комисија даје налаз, мишљење и оцјену на основу непосредног прегледа странке, као и 

то да је прописивањем као у оспореном члану 13. Правилника омогућено да се странка 

упозна са садржајем коначно датог налаза, мишљења и оцјене и да рјешење засновано 

на таквом налазу евентуално оспорава. На основу наведеног предлажу да Суд одбије 

иницијативу за утврђивање уставности и законитости оспорених чланова Правилника. 

 

Оспореним чланом 88. став 4. 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 да се 

чињеница да је болест наступила под околностима из чл. 2, 5. и 7. овог закона утврђује 

само на основу медицинске документације која потиче из времена службе у оружаним 

снагама и периода од 30 дана по отпуштању из оружаних снага. 

 

Оспореним чланом 8. став 2. Правилника о раду љекарских комисија за оцјену 

војног инвалидитета (“Службени гласник Републике Српске” број 100/12) прописано је 

да изузетно од одредбе става 1. овог члана, другостепена љекарска комисија може дати 

налаз и мишљење на основу медицинске и друге релевантне документације, без 

непосредног прегледа странке, ако оцијени да тај преглед није неопходан, док је 

оспореним чланом 13. овог правилника прописано да се налаз, мишљење и оцјена 

љекарске комисије не мора саопштити прегледаном лицу одмах по извршеном 

вјештачењу, али му се доставља један примјерак налаза, мишљења и оцјене уз рјешење 

којим је ријешено у управној ствари. 

 

Уставом Републике Српске утврђено је: 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 омладина, жене и инвалиди имају 
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посебну заштиту (члан 40. став 3); да је свако дужан да се придржава Устава и закона 

(члан 45. став 1); да републички органи, у оквиру Уставом утврђених права и дужности 

Републике, утврђују политику, доносе и извршавају законе, друге прописе и опште 

акте, врше заштиту уставности и законитости (члан 67. став 1); да Република, поред 

осталог уређује и обезбјеђује организацију, надлежност и рад државних органа, те 

борачку и инвалидску заштиту (тачке 10. и 12. Амандмана XXXII, којим је замијењен 

члан 68. Устава); да свако има право на једнаку заштиту својих права у поступку пред 

судом и другим државним органом, као и то да је свакоме зајемчено право на жалбу 

или друго правно средство против одлуке којом се рјешава о његовом праву или на 

законом заснованом интерсу (члан 16) и да државни органи и организације који врше 

јавна овлашћења могу у појединим стварима рјешавати о правима и обавезама грађана 

или примјењивати мјере принуде или 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 (члан 111).  

 

Законом 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), поред прописивања у оспореним одредбама, 

прописано је: да се овим законом уређују услови, начин и поступак за утврђивање 

статуса и права бораца војних инвалида и чланова породица погинулих бораца и 

умрлих војних инвалида и чланова породица лица страдалих у вршењу војне службе 

или у вршењу активности у вези са том службом, начин обезбјеђивања новчаних 

средстава, те других питања од значаја за остваривање права прописаних овим законом 

(члан 1); да о статусу и правима по овом закону у првом степену рјешавају општински, 

односно градски органи управе надлежни за послове борачко-инвалидске заштите, 

уколико законом није другачије одређено и да по жалби на рјешење органа из става 1. 

овог члана рјешава Министарство (члан 87. ст. (1) и (2). 

 

У поступку оцјењивања уставности оспорене одредбе члана 88. став 4. 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), Суд је утврдио да су  неосновани наводи даваоца иницијативе да 

се прописивањем као у овој одредби нарушава уставно начело равноправности, 

односно да се повређују гаранције из члана 10. Устава и члана 67. став 1. Устава. 

Наиме, прописивањем да се чињеница да је болест наступила под околностима из чл. 2, 

5. и 7. овог закона утврђује само на основу медицинске документације која потиче из 

времена службе у оружаним снагама и периода од 30 дана по отпуштању из оружаних 

снага, по оцјени Суда, не доводе се у неравноправан положај лица на која се односе 

одредбе члана 88. став 2. и члана 90. став 1. овог закона, јер се не ради о субјектима 

који су у истој правној ситуацији. Имајући у виду да се оспорена одредба подједнако 

односи на сва лица којима се утврђује болест као чињеница на основу које остварују 

своја права, као и то да уставно начело равноправности не подразумијева једнакост у 

апсолутном смислу већ гарантује једнак третман субјеката који се налазе у истим 

правним ситуацијама у реализацији одређених права и обавеза, Суд је оцијенио да 

оспореним нормирањем нису повријеђене наведене уставне гаранције. С тим у вези, 

Суд је, у конкретном случају, имао у виду да је право законодавца да процијени 

оправданост објективне различитости, односно 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. 
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Оцјењујући уставност и законитост оспореног члана 8. став 2. и члана 13. 

Правилника о раду љекарских комисија за оцјену војног инвалидитета, Суд је утврдио 

да је чланом 92. став 1. 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 да се војни 

инвалидитет, право на додатак за његу и помоћ, право на ортопедски додатак, као и 

чињеницу да је болест, односно смрт у узрочној вези са вршењем војне службе утврђују 

на основу налаза, мишљења и оцјене надлежних љекарских комисија. Ставом 2. истог 

члана Закона прописано је да надлежне љекарске комисије могу дати и оцјену 

способности за рад, ако је та способност услов за остваривање права по овом закону. 

Члановима 93. и 94. предметног закона прописан је састав љекарских комисија које дају 

налаз и мишљење органу који у првом и другом степену рјешавају о правима по овом 

закону. Такође, чланом 95. став 3. Закона прописано је да министар доноси правилник 

којим се уређује начин рада љекарских комисија. 

 

Оцјењујући законитост члана 8. став 2. Правилника  у односу на члан 129. став 

(2) и члан 178. став (1) Закона о општем управном поступку (“Службени гласник 

Републике Српске” бр. 13/02, 87/07 и 50/10), као и у односу на  чланове 40, 45, 67. и 

108. Устава, Суд је утврдио да предметне одредбе Закона о општем управном поступку 

регулишу првостепени управни поступак, односно поступак до доношења првостепеног 

управног акта. Како се оспорена одредба Правилника односи на поступање 

другостепене љекарске комисије која, сагласно члану 94. Закона о правима бораца, 

војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске, даје налаз и мишљење органу који у другом степену рјешава о 

правима по овом закону, Суд је утврдио да иста није у супротности са члановима 129. 

став (2) и 178. став (1) Закона о општем управном поступку. 

 

Оцјењујући законитост члана 13. Правилника у односу на члан 131. ст. (1) и (3) и 

члан 177. став (3) Закона о општем управном поступку као и у односу на чланове 40 , 

45, 67. и 108. Устава, Суд је утврдио да одредбе члана 131. ст (1) и (2) Закона регулишу 

посебан испитни поступак који се, сагласно члану 130. став (1) Закона, спроводи када је 

то потребно ради утврђивања чињеница и околности које су значајне за рјешавање 

ствари или ради давања странкама могућности да остваре и заштите своја права и 

правне интересе. Ставом (2) овог члана прописано је да ток испитног поступка 

одређује, према околностима појединог случаја, службено лице, у складу са одредбама 

овог закона и других прописа који се односе на управну ствар о којој се ради. С 

обзиром на одредбе из члана 92. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица 

погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, Суд је утврдио да 

исти није у супротности са члановима 131. ст. (1) и (3) Закона о општем управном 

поступку. 

  

У оцјени законитости оспореног члана Правилника у односу на члан 177. став 

(3) Закона о општем управном поступку Суд је утврдио да, сагласно члану 1. 

Правилника, љекарске комисије имају статус колективних вјештака. Међутим, Суд је 

утврдио да се, обзиром на чињеницу да је законодавац, прописивањем као у одредбама 

чланова 92. и 95. став 3. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица 

погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, као посебним 

законом, који представља правни основ за доношење оспореног правилника, љекарским 

комисијама дао посебан статус, односно повјерио им другачију улогу у односу на 

институт вјештачења уопште, који је регулисан члановима 171 ‒ 180 Закона о општем 
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управном поступку, то се законитост ове одредбе не може се доводити у директну везу 

са чланом 177. став (3), због чега и у овом случају није дошло до повреде начела 

законитости.   

          

 

Сагласно наведеном, Суд је утврдио да оспорене одредбе члана 8. став 2. и члана 

13. Правилника о раду љекарских комисија за оцјену војног инвалидитета нису у 

супротности ни са члановима 40 , 45, 67. и 108. Устава Републике Српске.                       

       

 

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- 33/14                                                    ПРЕДСЈЕДНИК  

29. април 2015. године                                                         УСТАВНОГ СУДА  

 

                                                                                                                     Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имајући у виду да се оспорене одредбе оспорених нормативних аката 

подједнако односе на сва лица којима се утврђује болест као чињеница на основу 

које остварују своја права, као и то да уставно начело равноправности не 

подразумијева једнакост у апсолутном смислу већ гарантује једнак третман 

субјеката који се налазе у истим правним ситуацијама у реализацији одређених 

права и обавеза, Суд је оцијенио да оспореним нормирањем није повријеђена уставна 

гаранција на недискриминацију. 
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Одлука 

Број: У-47/14 oд 29. априла 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 36/15 

 

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. априла 2015. 

године,  д о н и о  ј е  

  

 

О Д Л У К У 

 

Одбија се приједлог за утврђивање уставности и законитости члана 50. 

став 1. Правилника о садржају, обиму и начину остваривања права на здравствену 

заштиту (“Службени гласник Републике Српске” бр. 102/11, 117/11 и 128/11).  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Удружење родитеља дјеце са кохлеарним имплантом „ЧУЈЕМ-ГОВОРИМ“ Бања 

Лука, из Бање Луке, приједлогом је пред Уставним судом Републике Српске покренуло 

поступак за оцјењивање уставности и законитости члана 50. став 1. Правилника о 

садржају, обиму и начину остваривања права на здравствену заштиту (“Службени 

гласник Републике Српске” број 102/11, у даљем тексту: Правилник), који је донио 

Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске. У приједлогу је 

наведено да се примјеном Правилника који није у сагласности са Уставом Републике 

Српске и Законом о здравственој заштити повређују права њихове дјеце, односно да је 

Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске, без стручног 

мишљења Клиничког центра Бања Лука, оспореним чланом овог правилника укинуо 

право на медицинско средство кохлеарни имплантат за дјецу са тешким оштећењем 

слуха, које је било признато по раније важећем правилнику. Предлагач истиче да дјеца 

са тешким оштећењем слуха једино уградњом овог имплантата могу да чују, те да мали 

број родитеља може да набави и одржава кохлеарни имплатант, због чега предлаже да 

Суд одржи јавну расправу и позове специјалисту оториноларингологије ради давања 

стручног мишљења о болести тешко оштећеног слуха и посљедицама по дијете које се 

адекватно не лијечи. Предлагач сматра да одредба члана 50. став 1. оспореног 

Правилника није у сагласности са одредбом члана 8. став 1. и став 2. тачка а) Закона о 

здравственој заштити и одредбом члана 37. став 3. Устава Републике Српске. 

 

 Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске као доносилац 

оспореног правилника је дао одговор на наводе приједлога. У одговору се поред 

осталог наводи да кохлеарни имплатант има изузетно софистициран и скуп уградбени 

материјал који је потребно одржавати, те да се његовом уградњом осигурано лице не 

лијечи већ да се побољшава квалитет живота, што сматра разлогом због кога није 

увршћен у Правилник. У вези с тим, истиче да наведено неувршћавање кохлеарног 

имплантата не значи и лишавање ове популације права на здравствену заштиту, јер је, 

како наводи, у складу са чланом 56. Закона о здравственом осигурању, Управни одбор 

Фонда обавезан да првенствено обезбиједи средства за здравствене приоритете, 

примарну здравствену заштиту и основни пакет здравствене заштите. Такође сматра да 

је Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске обезбиједио 
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финансирање здравствене заштите на територији Републике Српске и њену доступност 

свим осигураним лицима, чиме је обезбијеђено и поштовање уставних начела која се 

односе на право свих грађана на здравствену заштиту. Указујући на то да у Закону о 

здравственој заштити, као и Закону о здравственом осигурању није наведено да 

уградња имплантационог материјала улази у обим права здравствене заштите из 

обавезног здравственог осигурања, наводи да је оспорени Правилник донесен у складу 

са Законом о здравственој заштити, односно да је у сагласности са одредбом члана 8. 

овог закона и чланом 37. став 3. Устава Републике Српске. 

 

Правилник о садржају, обиму и начину остваривања права на здравствену 

заштиту (“Службени гласник Републике Српске” бр. 102/11, 117/11 и 128/11), Управни 

одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске је донио на основу чл. 20. и 49. 

Закона о здравственом осигурању (“Службени гласник Републике Српске” бр. 18/99, 

51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09), члана 8. став 3. Закона о здравственој 

заштити (“Службени гласник Републике Српске” број 106/09), 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 50. став 1. овог 

Правилника је прописано да су медицинска средства која се, уколико су медицински 

индикована, осигураном лицу приликом пружања здравствене заштите уграђују 

привремено или трајно у дијелове тијела, а која стимулишу функцију органа и система 

органа: а) остеосинтетски фиксациони материјал, б) вјештачки зглоб, в) срчани 

електростимулатор (паце макер), г) артериовенозни спој (ав схунт и ав фистула), д) 

систем за деривацију мождане течности, ђ) уградна очна сочива, е) аерационе цјевчице, 

ж) стент, з) мрежица за вентралну хернију, и) био-ос и колаген-мембрански, у 

сљедећим индикацијама: 1. хируршко збрињавање повреда коштаних структура вилица 

и зуба у случају када се без употребе алопластичних материјала не може адекватно 

збринути повреда, 2. попуњавање оперативних дефеката коштаних структура вилица 

након операција развојних циста, тумора, великих периапикалних лезија, са дефектом 

преко 3 цм и 3. попуњавање инфракоштаних пародонталних дефеката код пацијената 

до 15 година са дијагностификованом јувелирном пародонтопатијом, ј) орбитални 

имплант и к) инсулинска пумпа. 

 

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспореног члана 50. став 1. 

Правилника, Суд је имао у виду да се Уставом Републике Српске утврђује: 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 

свако има право на заштиту здравља, да је ово право зајемчено, у складу са законом и 

да дјеца, труднице и стара лица имају право на здравствену заштиту из јавних прихода, 

а друга лица под условом утврђеним законом (члан 37); да Република уређује и 

обезбјеђује, између осталог, основне циљеве и правце социјалног развоја, социјално 

осигурање и друге облике социјалне заштите, здравство, борачку и инвалидску 

заштиту, бригу о дјеци и омладини, образовање, културу и заштиту културних добара, 

физичку културу (члан 68. замијењен Амандманом XXXII  тач. 8. и 12).  

 

Поред наведених уставних одредаба, Суд је имао у виду и Закон о здравственом 

осигурању (“Службени гласник Републике Српске” бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 

17/08, 1/09 и 106/09), којим је прописано да: остваривање права из обавезног 

здравственог осигурања обезбјеђује Фонд здравственог осигурања Републике Српске и 
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послодавци под условима утврђеним овим законом и актима Фонда (члан 3); осигурана 

лица остварују здравствену заштиту у здравственим установама и другим 

организацијама са којима Фонд здравственог осигурања закључи уговор (члан 5); сва 

осигурана лица имају једнака права на здравствену заштиту, а законом и актима Фонда 

се утврђује које групе осигураника и мјере здравствене заштите имају приоритет, у 

остваривању здравствене заштите и друге погодности због посебног социјално-

медицинског статуса и на основу других критеријума утврђених законом (члан 8); 

здравствена заштита обухвата протезе, ортопедска и друга помагала, помоћне и 

санитарне справе, стомато-протетску помоћ и стоматолошке материјале (члан 19. тачка 

7.); обим, садржај и начин остваривања здравствене заштите из претходног члана 

утврђује Фонд уз мишљење министарства надлежног за послове здравља (члан 20) и 

при распоређивању средстава Фонда у текућој години управни одбор Фонда дужан је 

да првенствено обезбиједи средства за здравствене приоритете, примарну здравствену 

заштиту и основни пакет здравствене заштите (члан 56).  

     

Такође, по оцјени Суда, релевантним одредбама Закона о здравственој заштити 

(“Службени гласник Републике Српске” број 106/09) прописано је да здравствена 

заштита, која се на нивоу Републике обезбјеђује под једнаким условима, популационим 

и нозолошким групама од посебног социјално-медицинског значаја, обухвата и дјецу 

до навршене 15. године живота, школску дјецу и студенте до краја школовања, а 

најкасније до 26. године живота, у складу са законом (члан 8. став 2. тачка а), а ставом 

3. овог члана да је надлежност Фонда здравственог осигурања Републике Српске да уз 

сагласност Министарства здравља и социјалне заштите утврђује обим, садржај и начин 

остваривања здравствене заштите и да једнакост у здравственој заштити подразумијева 

да грађани са истим здравственим потребама остварују исти ниво здравствене заштите, 

а грађани са различитим здравственим потребама остварују различит ниво здравствене 

заштите, у складу са одредбама овог закона и других прописа који регулишу ову област 

(члан 12).  

 

На основу наведених уставних и законских одредаба Суд је оцијенио да је 

Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске овлашћен да општим 

актом (правилником) утврђује обим, садржај и начин остваривања здравствене заштите, 

и да, при распоређивању средстава у текућој години, првенствено обезбиједи средства 

за здравствене приоритете, примарну здравствену заштиту и основни пакет здравствене 

заштите. 

 

Из наведеног произлази да је у границама законских овлашћења Управног 

одбора Фонда здравственог осигурања Републике Српске и увођења одређених 

ограничења у прописивању имплантата као медицинских средстава, која се, уколико су 

медицински индикована, осигураном лицу приликом пружања здравствене заштите 

уграђују привремено или трајно у дијелове тијела. Наиме, имајући у виду садржај и 

разлоге оспоравања одредаба члана 50. став 1. Правилника, те легитимни циљ који се 

жели постићи оспореним Правилником, а то је да се право на здравствену заштиту, које 

обухвата и право на имплантатне материјале, остварује из средстава уплаћених 

доприноса и на начелима економичности и ефикасности, односно да се са ограниченим 

износом средстава обезбиједи остварење права што већег броја осигураника из 

здравствених приоритета примарне здравствене заштите и основног пакета здравствене 

заштите, Суд је оцијенио да оспореним прописивањем није повријеђен принцип 

једнакости из члана 10. Устава Републике Српске. Овај принцип се, по оцјени Суда, 

односи на једнакост у правима, а не и једнакост у условима и начину остваривања 
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појединих права, а остваривање права утврђених оспореном одредбом једнако се 

односи на све грађане који се налазе у истој правној ситуацији прописаној оспореном 

одредбом. Такође, с обзиром на то да Управни одбор Фонда здравственог осигурања 

Републике Српске утврђује обим, садржај и начин остваривања здравствене заштите, те 

да је дужан да, при распоређивању средстава у текућој години, првенствено обезбиједи 

средства за здравствене приоритете, примарну здравствену заштиту и основни пакет 

здравствене заштите, Суд је оцијенио да оспореном одредбом, како другим, тако ни 

осигураницима из члана 8. став 2. тачка а) Закона о здравственој заштити, нису  

ускраћена зајемчена права на здравствену заштиту у складу са законом. Наиме, 

неувршћавање осигураника са тешким оштећењем слуха у групу осигураника који 

имају приоритет у остваривању здравствене заштите и друге погодности због посебног 

социјално-медицинског статуса, по оцјени Суда, не значи да су ова лица лишена права 

на здравствену заштиту гарантовану чланом 37. Устава, у обиму који је прописан 

чланом 19. Закона о здравственом осигурању и која права им се обезбјеђују под 

једнаким условима, у смислу члана 8. став 1. Закона о здравственој заштити. 

 

     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-47/14                                           ПРЕДСЈЕДНИК  

29. април 2015. године                                                УСТАВНОГ СУДА  

 

                                                                                                           Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неувршћавање осигураника са тешким оштећењем слуха у групу осигураника 

који имају приоритет у остваривању здравствене заштите и друге погодности због 

посебног социјално-медицинског статуса, по оцјени Суда, не значи да су ова лица 

лишена права на уставом гарантовану здравствену заштиту у законом 

прописаном обиму,  при чему им се права обезбјеђују под једнаким условима. 
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Рјешење 

Број: У-22/14 oд 27. маја 2015. године 

Службени гласник Републике Српске" број 45/15 

 

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

члана 40. став 5, члана 42. став 1. 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 27. маја 2015. године, д о н и о  ј е   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости 

члана 20. став (1) тачка б) и члана 28. став (1) тачка б) Статута Јавне 

здравствене установе Психијатријска болница Соколац, број: 01-945-1/13 од 13. 

марта 2013. године, и чланова 2. и 3. Статутa о измјенама Статута Јавне 

здравствене установе Психијатријска болница Соколац број: 01-4556-1/13 од 23. 

децембра 2013. године. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Мира Ћајић из Сокоца дала је Уставном суду Републике Српске иницијативу за 

покретање поступка за оцјену уставности и законитости члана 20. став (1) тачка б) и 

члана 28. став (1) тачка б) Статута Јавне здравствене установе Психијатријска болница 

Соколац, број: 01-945-1/13 од 13. марта 2013. године, који је донио в.д. Управни одбор 

ове установе. У иницијативи, као и касније достављеним захтјевима за хитно 

поступање Суда, наведено је да оспорени чланови Статута нису у сагласности са 

чланом 39. став 3. Устава Републике Српске, односно да је разлог подношења 

иницијативе неусклађеност прописаних услова за чланове Управног одбора и 

директора Болнице са овом уставном одредбом којом је утврђено да су свима радна 

мјеста и функције доступна под једнаким условима.  

 

Јавна здравствена установа Психијатријска болница Соколац доставила је 

Уставном суду одговор на наводе из иницијативе, у коме је наведено да су на сједници 

в.д. Управног одбора, од 23. децембра 2013. године, усвојили измјене Статута Јавне 

здравствене установе Психијатријска болница Соколац, да се ове измјене односе на 

оспорене чланове 20. став (1) тачка б) и члана 28. став (1) тачка б) Статута Болнице и да 

измијењени чланови нису у супротности са Уставом и законом.  

 

Оспореном одредбом члана 20. став (1) тачка б) Статута Јавне здравствене 

установе Психијатријска болница Соколац, број: 01-945-1/13 од 13. марта 2013. године, 

прописани су посебни услови за именовање директора Болнице, односно да за 

директора Болнице може бити именован доктор медицине-специјалиста једне од грана 

медицине из оквира дјелатности Болнице (интегрисани студиј медицине-360 ЕЦТС 

бодова) или дипломирани економиста (први циклус-240 ЕЦТС бодова) или 

дипломирани правник (први циклус-240 ЕЦТС бодова), најмање пет година радног 

искуства у струци, познавање проблематике из области здравства, посједовање 

руководних и организационих способности и најмање једна година радног искуства у 

руковођењу. 
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Оспореном одредбом члана 28. став (1) тачка б) овог статута прописани су 

посебни услови за именовање чланова Управног одбора Болнице, односно да за члана 

Управног одбора може бити именован доктор медицине-специјалиста једне од грана 

медицине из оквира дјелатности Болнице (интегрисани студиј медицине-360 ЕЦТС 

бодова) или дипломирани правник (први циклус-240 ЕЦТС бодова) или дипломирани 

економиста (први циклус-240 ЕЦТС бодова), познавање проблематике из области 

здравства и познавање садржаја и начина рада Управног одбора.  

 

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспорених чланова Статута 

Јавне здравствене установе Психијатријска болница Соколац, Суд је, прије свега, имао 

у виду да су члановима 2. и 3. Статутa о измјенама Статута Јавне здравствене установе 

Психијатријска болница Соколац, број: 01-4556-1/13 од 23. децембра 2013. године, 

између осталог, измијењене и оспорене одредбе, односно да је члан 20. став (1) тачка б) 

измијењен тако што је, поред наведених посебних услова за директора Болнице, 

прописан и услов: дипломирани психолог (први циклус-240 ЕЦТС бодова) и 

дипломирани социјални радник (први циклус-240 ЕЦТС бодова), те брисани услови: 

посједовање руководних и организационих способности и најмање једна година радног 

искуства у руковођењу и да је оспорена одредба члана 28. став (1) тачка б) измијењена 

тако што је, поред наведених посебних услова за чланове Управног одбора Болнице, 

прописан и услов: дипломирани психолог (први циклус-240 ЕЦТС бодова), а умјесто 

услова: познавање садржаја и начина рада Управног одбора, прописан је услов: 

најмање пет година радног искуства у струци.  

С обзиром на наведено, као и то да се одговор доносиоца Статута односи на 

његове измијењене одредбе, Суд je истовремено, оцјењујући оспорене одредбе 

оцјењивао и уставност и законитост члана 2. и члана 3. Статутa о измјенама Статута 

Јавне здравствене установе Психијатријска болница Соколац, јер је остао исти основ 

оспоравања и у погледу прописивања додатних и брисања појединих услова за 

именовање директора и чланова Управног одбора Болнице. На основу 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 чл. 2. и члан 3. Статутa о измјенама Статута Јавне здравствене 

установе Психијатријска болница Соколац број: 01-4556-1/13 од 23. децембра 2013. 

године.  

 

Уставом Републике Српске, у члану 39, утврђено је да свако има право на рад и 

слободу рада (став 1) и да је свако слободан у избору занимања и запослења и под 

једнаким условима му је доступно радно мјесто и функција (став 3). Амандманом 

XXXII на Устав, којим је замијењен члан 68. Устава, утврђено је да Република уређује 

и обезбјеђује систем јавних служби (тачка 11) и радне односе, заштиту на раду, 

запошљавање, социјално осигурање и друге облике социјалне заштите, здравство, 

борачку и инвалидску заштиту, бригу о дјеци и омладини, образовање, културу и 

заштиту културних добара, физичку културу (тачка 12), док је чланом 108. став 2. 

Устава утврђено да прописи и општи акти морају бити у складу са законом.  

 

Законом о здравственој заштити (“Службени гласник Републике Српске” број 

106/09), који је наведен као правни основ за доношење оспорених статута, између 

осталог, прописано је да статут здравствене установе утврђује дјелатност, надлежност 

органа, унутрашњу организацију, управљање, пословање, услове за именовање и 

разрјешење директора и управног одбора, као и друга питања значајна за рад установе 

(члан 74. став 1). 
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Законом о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске” бр. 

68/07 и 109/12), који је такође наведен као правни основ за доношење оба статута, 

поред осталог, прописано је да управни одбор установе именује и разрјешава оснивач, 

да има најмање три члана, да се број чланова утврђује актом о оснивању, да запослени у 

установи не могу бити чланови његовог управног одбора и да управни одбор установе 

чији је оснивач Република именује и разрјешава Влада Републике Српске, на приједлог 

надлежног министарства и након спроведеног поступка јавне конкуренције (члан 16) и 

да директора установе именује и разрјешава оснивач на период од четири године и уз 

претходно спроведени поступак јавне конкуренције, те да се услови за директора 

установе утврђују статутом (члан 18). 

 

Оцјењујући уставност и законитост оспорених одредаба статута Суд је утврдио 

да су оспорене одредбе члана 20. став (1) тачка б) и члана 28. став (1) тачка б) Статута 

Јавне здравствене установе Психијатријска болница Соколац у вријеме важења биле у 

границама законских овлашћења, сагласно одредби члана 74. став 1. Закона о 

здравственој заштити (“Службени гласник Републике Српске” број 106/09), односно да 

су члан 2. и члан 3. Статутa о измјенама Статута Јавне здравствене установе 

Психијатријска болница Соколац, у границама законских овлашћења, сагласне истој 

законској одредби. Оспорене одредбе су сагласне и уставном принципу садржаном у 

члану 108. став 2. Устава о обавезној сагласности прописа и општих аката са законом 

као и уставном принципу из члана 39. став 3. Устава, према којем је свако слободан у 

избору занимања и запослења и под једнаким условима му је доступно радно мјесто и 

функција. Наиме, Суд је, полазећи од наведених уставних и законских одредаба, 

оцијенио да је в.д. Управни одбор Јавне здравствене установе Психијатријска болница 

Соколац овлашћен да статутом, сходно својој пословној политици, утврђује, поред 

осталог, и посебне услове за именовање директора и чланова управног одбора Болнице. 

Такође, доносилац оспорених аката се, с обзиром на то да Законом нису изричито 

прописани посебни услови за наведене послове, односно да је њихово прописивање 

искључиво у домену аутономног регулисања Болнице, кретао у оквирима својих 

уставних и законских овлашћења, због чега, по оцјени Суда, оваквим прописивањем 

није нарушен ни принцип законитости из члана 3. став 1. тачка (А) Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске” број 41/03), према коме одговорни јавни службеник 

обезбјеђује да се сва јавна именовања врше на законит начин и у складу са свим 

важећим правилима, прописима и законима. Исто тако, Суд је оцијенио да се овим 

одредбама не ограничава право на рад и права која из тог проистичу, пошто се, под 

истим условима и на једнак начин односе на све грађане који се налазе у истој правној 

ситуацији, као и то да оцјена оправданости и цјелисходности оспорених посебних 

услова које треба да испуњавају кандидати за именовање директора и чланове 

Управног одбора Болнице, према члану 115. Устава Републике Српске, није у 

надлежности 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 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-22/14                                         ПРЕДСЈЕДНИК  

27. мај 2015. године                                                        УСТАВНОГ СУДА  

 

                                                                                                       Џерард Селман 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С обзиром на то да се оспорене одредбе на једнак начин односе на све грађане 

који се налазе у истој правној ситуацији, као и то да оцјена оправданости и 

цјелисходности посебних услова које треба да испуњавају кандидати за инемовање 

директора и чланова управног одбора није у надлежности Уставног суда, нема 

повреде уставне гаранције да су радна мјеста и функције доступни свима под 

једнаким условима. 
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Рјешење 

Број: У-32/14 oд 27. маја 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 45/15 

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

члана 37. став 1. тач. г)  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 27. маја 2015. 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 ревизији Регулационог плана градског блока 

између улица: Булевар Лењина, Браће Павлића, Паве Радана и Вилка 

Винтерхалтера („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/05 и 6/05) и Одлуке о 

усвајању ревизије Регулационог плана ‒  за простор дефинисан улицама: Јована 

Дучића, Паве Радана, I крајишког корпуса и Вука Караџића („Службени гласник 

Града Бања Лука“ број 15/06).  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Видосав Вујновић из Бање Луке дао je Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о 

ревизији Регулационог плана градског блока између улица: Булевар Лењина, Браће 

Павлића, Паве Радана и Вилка Винтерхалтера („Службени гласник Града Бања Лука“ 

бр. 2/05 и 6/05) и Одлуке о усвајању ревизије Регулационог плана - за простор 

дефинисан улицама: Јована Дучића, Паве Радана, I  крајишког корпуса и Вука 

Караџића („Службени гласник Града Бања Лука“ број 15/06). Из садржине иницијативе 

и њене допуне  произлази да оспорени акти нису у сагласности са чланом 46. Закона о 

уређењу простора („Службени гласник Републике Српске“ број 84/02 ‒ пречишћени 

текст), те са члановима 10, 54. и 56. став 1. Устава Републике Српске. Детаљно 

образлажући разлоге неуставности и незаконитости оспорених одлука, давалац 

иницијативе предлаже да Суд утврди да оспорени акти нису у сагласности са Уставом и 

законом.  

 

У изјашњењу Скупштине Града Бања Лука на тражење Суда наводи се да је  

Одлука о ревизији Регулационог плана градског блока између улица: Булевар Лењина, 

Браће Павлића, Паве Радана и Вилка Винтерхалтера („Службени гласник Града Бања 

Лука“ бр. 2/05 и 6/05) реализована доношењем Одлуке о усвајању ревизије 

Регулационог плана ‒ за простор дефинисан улицама: Јована Дучића, Паве Радана, I 

крајишког корпуса и Вука Караџића („Службени гласник Града Бања Лука“ број 15/06). 

 

Одлуком о ревизији Регулационог плана градског блока између улица: Булевар 

Лењина, Браће Павлића, Паве Радана и Вилка Винтерхалтера („Службени гласник 

Града Бања Лука“ бр. 2/05 и 6/05), коју је донијела Скупштина Града Бања Лука, с 

позивом на чланове 55. и 68. Закона о уређењу простора („Службени гласник 

Републике Српске“ број 84/02 ‒ пречишћени текст и 14/03) и одговарајуће одредбе 

Статута Града Бања Лука, прописано је да се приступа ревизији Регулационог плана 
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градског блока између улица: Булевар Лењина, Браће Павлића, Паве Радана и Вилка 

Винтерхалтера („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 5/88 и 10/89).  

        

Одлуку о усвајању ревизије Регулационог плана ‒ за простор дефинисан 

улицама: Јована Дучића, Паве Радана, I крајишког корпуса и Вука Караџића 

(„Службени гласник Града Бања Лука“ број 15/06) донијела је, на основу члана 55. 

Закона о уређењу простора („Службени гласник Републике Српске“ број 84/02 ‒ 

пречишћени текст и 14/03) и члана 32. Статута Града Бања Лука („Службени гласни 

Града Бања Лука“ број 25/05), Скупштина Града Бања Лука на сједници одржаној 13. 

јула 2006. године.   

 

У поступку разматрања оспорене Одлуке о ревизији Регулационог плана 

градског блока између улица: Булевар Лењина, Браће Павлића, Паве Радана и Вилка 

Винтерхалтера („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/05 и 6/05) Суд je утврдио 

да ова одлука, као почетна фаза у поступку усвајања ревизије Регулационог плана 

(„Службени гласник Града Бања Лука“ број 15/06), представља акт темпоралног 

карактера, јер је њено временско важење ограничено усвајањем ревизије Плана ради 

чије израде је донесена. Имајући у виду да од дана ступања на снагу Одлуке о усвајању 

ревизије Регулационог плана ‒  за простор дефинисан улицама: Јована Дучића, Паве 

Радана, I  крајишког корпуса и Вука Караџића („Службени гласник Града Бања Лука“ 

број 15/06) оспорена Одлука о ревизији Регулационог плана градског блока између 

улица: Булевар Лењина, Браће Павлића, Паве Радана и Вилка Винтерхалтера 

(„Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/05 и 6/05) не егзистира као општи акт у 

правном поретку, Суд је оцијенио да не постоје процесне претпоставке за оцјењивање 

ове одлуке те, примјеном  члана 37. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике 

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

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање њене уставности и законитости.  

 

Уставни суд Републике Српске је, на сједници одржаној 22. јуна 2011. године, 

оцјењивао уставност и законитост Одлуке о усвајању ревизије Регулационог плана ‒ за 

простор дефинисан улицама: Јована Дучића, Паве Радана, I крајишког корпуса и Вука 

Караџића („Службени гласник Града Бања Лука“ број 15/06), и донио Рјешење У- 8/10 

(„Службени гласник Републике Српске“ број  73/11) којим није прихватио иницијативу 

за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости ове одлуке, уз 

образложење да је поступак припреме, израде и усвајања наведеног регулационог плана 

спроведен у цијелости сагласно одредбама чл. 54. до 68. Закона о уређењу простора 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 84/02 ‒ пречишћени текст, 14/03, 112/06 и 

53/07). 

                    

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

Уставном суду Републике Српске ниje прихватиo иницијативу за покретање поступка 

за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о усвајању ревизије Регулационог 

плана ‒ за простор дефинисан улицама: Јована Дучића, Паве Радана, I крајишког 

корпуса и Вука Караџића („Службени гласник Града Бања Лука“ број 15/06), јер је већ 

одлучивао о истој ствари.  

 

 

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-32/14                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

27. мај 2015. године                                                                         УСТАВНОГ СУДА  

 

                                                                                                               Џерард Селман    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Уставни суд неће прихватити иницијативу за покретање поступка за 

оцјену уставности и законитости нормативног акта темпоралног карактера 

након истека рока његовог важења, с обзиром да исти не егзистира као општи акт 

у правном поретку, као ни у случају када је већ одлучивао о истој ствари. 
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Рјешење 

Број: У-55/14 oд 27. маја 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 45/15 

 

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

члана 37. став 1. тачке а) и 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 27. маја 2015. године,  д о н и о  је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
   

Одбацује се приједлог "за рјешавање сукоба надлежности између 

Министарства управе и локалне самоуправе, Владе Републике Српске у случају 

блокаде рада Скупштине Општине Кнежево". 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  
Радован Марић, Драго Поповић и Драгољуб Боројевић, сви из Кнежева, 

поднијели су Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) приједлог за, 

како се наводи, „рјешавање сукоба надлежности између Министарства управе и 

локалне самоуправе, Владе Републике Српске у случају блокаде рада Скупштине 

Општине Кнежево“. У приједлогу се појашњава да је предсједник Скупштине Општине 

Кнежево прекинуо 72. сједницу Скупштине; да је, под предсједавањем потпредсједника 

Скупштине, предметна сједница настављена; да су на овој сједници донесене одлуке о 

разрјешењу са функције и одређених функционера јединице локалне самоуправе; да 

разријешени функционери одбијају да изврше примопредају дужности, те тиме 

онемогућавају сваки даљи рад Скупштине. Предлагачи сматрају да је Министарство 

управе и локалне самоуправе одбило надлежности из члана 91. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 101/04, 42/05 и 118/05), а с 

обзиром на то да их није искористило како би обезбиједило несметано функционисање 

Скупштине Општине Кнежево. Такође, предлаже се да Суд оцијени уставност и 

законитост оваквог одбијања.  

 

С обзиром на то да поднесени приједлог није садржавао све неопходне податке 

за даље поступање Суда у овој правној ствари, дописом од 3. јула 2014. године, од 

предлагача је затражено да приједлог, у остављеном року, уреде тако што ће, у складу 

са чланом 45. Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12), навести назив органа који прихватају или 

одбијају надлежност, тј. прецизирати који је то орган који се налази у сукобу 

надлежности са Министарством управе и локалне самоуправе, као и навести разлоге на 

основу којих органи у сукобу надлежности прихватају, односно одбијају надлежност. У 

том смислу, подносиоци приједога су упозорени да ће њихов приједлог, уколико не 

поступе сходно тражењу Суда, бити одбачен. 

  

Поступајући према налогу Суда, дана 18. јула 2014. године, подносиоци 

приједлога су поновили првобитно изнесене наводе наглашавајући своје незадовољство 

поступањем Министарства управе и локалне самоуправе у контексту обезбјеђења 

предуслова за редован рад Скупштине Општине Кнежево. У истом поднеску је тражено 

да Суд обавеже ресорно министарство на предузимање мјера које би омогућиле 
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функционисање Скупштине, као и да утицајем на исто, али и на друге, неименоване, 

институције Републике Српске, обезбиједи преиспитивање законског оквира у циљу 

избјегавања понављања сличних ситуација.  

 

Узимајући у обзир садржину поднеска од 18. јула 2014. године, Суд је оцијенио 

да подносиоци приједлога нису поступили сходно налогу да у остављеном року 

отклоне недостатке на које им је указано, а који онемогућавају поступање Суда у 

дијелу приједлога којим је тражено рјешавање сукоба надлежности. 

  

Поред овога, Суд је оцијенио да наводи о неуставности, тј. незаконитости 

пропуштања Министарства да поступи сходно овлашћењима из члана 91. Закона о 

локалној самоуправи, нису од уставноправног значаја. Наиме, с обзиром да, у складу са 

чланом 115. став 1. тачке 1. и 2. Устава, контрола уставности и законитости 

подразумијева судско одлучивање о сагласности закона, других прописа и општих 

аката са Уставом, односно одлучивање о сагласности прописа и општих аката са 

законом, Суд је утврдио да није у његовој надлежности да цијени уставност и 

законитост чињења, односно пропуштања Министарства управе и локалне самоуправе 

да предузме одређено чињење. Исто тако, није у надлежности овог суда да обавезује 

органе извршне и законодавне власти да предузимају или да се уздржавају од 

предузимања појединих радњи, односно да усвајају конкретна законска рјешења. 

 

С обзиром на наведено, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачке а) и в) Закона о 

Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 

92/12), одлучио да одбаци поднесени приједлог. 

  

На основу изложеног Суд је одлучио 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-55/14                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

27. мај 2015. године                                                                           УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                                 Џерард Селман              

 

 

 

 

 

 

 Уставни суд ће одбацити приједлог за рјешавање сукоба надлежности у 

случају када његов подносилац није поступио по налогу Суда и отклонио  

недостатке на које му је указано, као и због ненадлежности Уставног суда да 

цијени уставност и законитост чињења, односно пропуштања извршног органа да 

предузме одређено чињење. 
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Одлука 

`Број: У-86/14 oд 27. маја 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 45/15 

 

 

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

члана 60. став 1. тачке а) и д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 27. маја 2015. 

године, д о н и о  је 
  

 

О Д Л У К У  

      

Утврђује се да члан 2. Закона о платама и накнадама судија и тужилаца у 

Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 66/14) није у 

сагласности с Уставом Републике Српске. 

  

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности члана 3, члана 6. став 2, те 

чланова 13. и 16. Закона о платама и накнадама судија и тужилаца у Републици 

Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 66/14). 

 

 
  

О б р а з л о ж е њ е 
  

Удружење судија Републике Српске, које заступа Миленко Милекић, 

предсједник Управног одбора овог удружења, поднијело је Уставном суду Републике 

Српске (у даљем тексту: Суд) приједлог за оцјену уставности Закона о платама и 

накнадама судија и тужилаца у Републици Српској („Службени гласник Републике 

Српске“ број 66/14). У првом дијелу приједлога се, суштински, оспорава сагласност 

одредаба чланова 2. и 16. овог закона са Уставом Републике Српске, јер како се истиче, 

судијама не јамче заштиту раније стечених права. Наводи се да су судије, у складу са 

раније важећим Законом о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Републици 

Српској („Службени гласник Републике Српске“ бр. 30/07 и 118/07), остварили 

одређено повећање личних примања у 2012. години, као и да је и након измјена и 

допуна Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској 

објављених у Службеном гласнику Републике Српске“ број 116/12, постојао основ за 

обрачун овако увећаних плата. Ступањем на снагу оспореног Закона, односно 

престанком важења Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у 

Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ бр. 30/07, 118/07 и 116/12), 

примања судија су, оспореним чланом 2, враћена на износе прије повећања. Сматрају, 

стога, да су одредбе члана 2, али и члана 16. оспореног Закона, којим се раније важећи 

закон ставља ван снаге, у супротности са начелом из члана 127. Устава. Иако 

предлагач, формално, као предмет оспоравања обухвата и члан 3. Закона, изложено 

образложење не садржи аргументацију у овом смислу. У другом дијелу приједлога се 

износи становиште да су, пропуштањем законодавца да оспореним законом пропише 

право адресата на накнаду трошкова исхране, превоза на посао и са посла, 

прековремени рад, рад у нерадне дане, ноћни рад и рад у дане државних празника, 

накнаду због болести или повреде, накнаду трошкова за случај смрти или тешке 

болести, накнаду на име одвојеног живота и трошкова смјештаја у току рада, те да 

регулише право на једнократну новчану помоћ у случају смрти блиског сродника, 
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повријеђена права предлагача зајамчена члановима 10, 97. (приједлогом погрешно 

означен као члан 92), 121, 121а. Устава, као и чланом 14. Европске Конвенције о 

заштити људских права и основних слобода (у даљем тексту:  Конвенција), те чланом 1. 

Протокола број 12 уз Конвенцију. У прилог наведеном се истиче да су судије и 

тужиоци у Републици Српској дискриминисани у односу на судије и тужиоце у 

Федерацији Босне и Херцеговине и то због начина на који члан 6. оспореног закона 

регулише начин обрачуна основице и повећања плата, што у суштини одговара одредби 

става 2. овог члана, као и због непрописивања надокнада за одвојен живот и њој 

сродних накнада, а имајући у виду уставну обавезу из Амандмана LXXXV на Устав, 

којим је допуњен члан 97. Устава (приједлогом погрешно означен као члан 92), због 

чега је нарушен и принцип равномјерне заступљености конститутивних народа и 

Осталих у правосуђу. Аргументацију за основаност предметних навода предлагач 

налази у норми члана 43. став 2. Закона о високом судском и тужилачком савјету 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 25/04, 93/05, 48/07 и 15/08), као и 

ставовима Уставног суда Босне и Херцеговине заузетим у предметима број У-7/12 и У-

29/13. Предлагач сматра да су због непрописивања права на наведене накнаде, судије и 

тужиоци у Републици Српској дискриминисани и у односу на све друге запослене у 

Републици Српској, јер су закони који регулишу материју плата у другим секторима, 

утврдили право запослених на предметне врсте накнада. У том смислу се истиче да је и 

рјешење из члана 13. оспореног Закона дискриминаторног карактера, јер накнаду 

путних трошкова уређује различито у односу на друге, како сматрају, релевантне 

законе. С обзиром на изложено, поред приједлога да се утврди неусаглашеност Закона 

о платама и накнадама судија и тужилаца у Републици Српској („Службени гласник 

Републике Српске“ број 66/14) са претходно  наведним члановима Устава, предлаже се, 

такође, да Суд наложи Народној скупштини Републике Српске да донесе потребне 

измјене и допуне овог закона, којима би се утврдило право судија и тужилаца на 

релевантне накнаде.   

 

Суд је рјешењем број: У-86/14 од 29. октобра 2014. године, сагласно одредбама 

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, 29/13 и 90/14), 

покренуо поступак и за оцјену уставности члана 3. Закона о платама и накнадама судија 

и тужилаца у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 66/14). 

 

У одговору на наводе из приједлога који је Суду доставила Народна скупштина 

Републике Српске истиче се да због чињенице да се ради о стеченом праву судијске 

плате из 2012. године нису умањене оспореним законским прописивањем, а како су 

износи основне мјесечне плате предвиђени оспореним законом идентични износима из 

раније важећег закона, то није повријеђена ни уставна одредба која не дозвољава 

умањење плата судијама. Надаље се излаже становиште да су наводи о 

дискриминаторном карактеру оспорених одредаба засновани на незадовољству 

предлагача непостојањем одређеног законског рјешења, што не може бити предмет 

уставносудске контроле. Поред овога, сматрају да су наводи о дискриминацији 

утемељени на неадекватном међусобном поређењу лица која се налазе у различитим 

околностима и која имају различит ниво стечених права, као и на погрешном тумачењу 

уставне норме, док је законодавац, прописујући на начин као оспореним одредбама, 

остао у границама својих овлашћења. Народна скупштина није доставила одговор на 

Рјешење о покретању поступка за оцјену уставности члана 3. Закона о платама и 
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накнадама судија и тужилаца у Републици Српској („Службени гласник Републике 

Српске“ број 66/14). 

 

Оспореним чланом 2. тачке 1–11. Закона прописано је да основна мјесечна плата 

судија износи: за судије основних судова и окружних привредних судова – 2.400 КМ, за 

шефове одјељења основних судова и окружних привредних судова – 2.600 КМ, за 

предсједнике основних судова и окружних привредних судова – 2.800 КМ, за предсједнике 

основних судова са 30 или више судија  – 3.200 КМ, за предсједнике основних судова са 60 

или више судија – 3.600 КМ, за судије окружних судова и Вишег привредног суда – 3.000 

КМ, за шефове одјељења окружних судова – 3.200 КМ, за предсједнике окружних судова и 

Вишег привредног суда – 3.400 КМ, за судије Врховног суда Републике  Српске – 3.800 

КМ, за шефове одјељења Врховног суда Републике Српске – 4.000 КМ, за предсједника 

Врховног суда Републике Српске – 4.400 КМ.  

 

Оспореним чланом 3. Закона тачке 1–7 прописано је  да основна мјесечна плата 

тужилаца износи: за тужиоце окружних тужилаштава – 2.400 КМ, за шефове одсјека 

окружних тужилаштава – 2.600 КМ, за замјенике главног тужиоца окружних 

тужилаштава – 3.000 КМ, за главне тужиоце окружних тужилаштава – 3.400 КМ, за 

републичке тужиоце – 3.800 КМ, за замјенике главног републичког тужиоца –  4.000 

КМ, за главног републичког тужиоца – 4.400 КМ.  

 

Надаље, оспореним чланом 6. став 2. Закона прописано је да уколико судија или 

тужилац ради пола радног времена у складу са посебним законом или прописима, 

основна мјесечна плата из члана 2, односно члана 3. овог закона обрачунава се према 

броју дана проведених на раду за тај мјесец, док оспорени члан 13. Закона нормира да 

судије и тужиоци имају право на накнаду за путне трошкове у складу са прописима о 

унутрашњем пословању суда или тужилаштва и одобреним буџетом суда, односно 

тужилаштва.  

 

Одредбом оспореног члана 16. Закона прописано је  да ступањем на снагу овог 

закона престаје да важи Закон о платама и другим накнадама судија и тужилаца у 

Републици Српској („Службени гласник Републике Српске” бр. 30/07, 118/07 и 116/12). 

У конкретном случају Суд је имао у виду да члан 10. Устава јамчи 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. Поред овога, Суд је имао 

у виду да, у складу са чланом 39. став 5. Устава, свако по основу рада има право на 

зараду, у складу са законом и колективним уговором, те 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, као и да се законом може прописати 

начин остваривања појединих права и слобода само када је то неопходно за њихово 

остваривање, те да сходно тачки 10. Амандмана XXXII на Устав, којим је замијењен 

члан 68. Устава, Република уређује и обезбјеђује организацију, надлежности и рад 

државних органа. Надаље, Амандманом LXXXV на Устав, којим је допуњен члан 97. 

Устава, утврђено је да ће конститутивни народи и група Осталих бити пропорционално 

заступљени у јавним институцијама у Републици Српској, те да ће се, као уставни 

принцип, таква пропорционална заступљеност базирати на попису из 1991. године, док 

се Анекс 7. у потпуности не проведе, у складу са Законом о државној служби Босне и 
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Херцеговине, као и да ће се овај општи принцип прецизирати ентитетским законима 

који ће утврдити конкретне рокове и регулисати горе поменути принцип у складу са 

регионалном етничком структуром ентитета. Према садржају ове одредбе Устава, под 

појам јавне институције спадају „министарства у Влади Републике Српске, општински 

органи власти, окружни судови у Републици Српској, као и општински судови у 

Републици Српској“. Суд је, исто тако имао у виду да сходно члану 121. Устава судску 

власт врше судови, који су самостални и независни и суде на основу Устава и закона, 

штитећи  људска права и слободе, утврђена права и интересе правних субјеката и 

законитост, као и да је у складу са чланом 121а. Устава, који је додат 

Амандманом  XCIV на Устав, судство самостално и независно од извршне и 

законодавне власти у Републици Српској, да Високи судски и тужилачки савјет 

Републике Српске обезбјеђује самосталност, независност, непристрасност, стручност и 

ефикасност судства и тужилачке функције у Републици Српској, а да надлежности 

Високог судског и тужилачког савјета, између осталог, укључују именовање, 

провођење дисциплинског поступка и разрјешење судија, осим судија Уставног суда 

Републике Српске и обухватају и „јавне тужиоце и замјенике јавних тужилаца“ у 

Републици Српској, док се састав и додатне надлежности Високог судског и 

тужилачког савјета утврђују законом. Суд је, надаље, узео у обзир став 1. члана 127. 

Устава који је измијењен Амандманом XCVI на Устав Републике Српске, а 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, као и одредбу члана 138а. Устава, која је додата на основу 

Амандмана CXIV на Устав Републике Српске, а којом је као изузетак од принципа из 

члана 127. Устава, утврђено да плата и/или друге накнаде судији могу бити умањене 

законом донесеним до 10. јануара 2006. године (став 1), те да се умањење из става 1. 

овог члана може извршити само једном (став 2), док се ставови 1. и 2. овог члана не 

могу тумачити тако да је на било који начин или у било којем облику, директно или 

индиректно, дозвољено неко друго умањење плата и/или других накнада судија 

заштићених чланом 127. овог Устава.  

Поред наведеног, Суд је узео у обзир да, у складу са чланом 108. Устава, закони 

морају бити у сагласности са Уставом, као и да у складу са чланом 109. истог, 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. 

Суд је, надаље, имао у виду да су Законом о платама и накнадама судија и 

тужилаца у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 66/14), 

утврђене плате, накнаде и одређена материјална права судија и тужилаца у Републици 

Српској (члан 1). Суд је, исто тако, узео у обзир да је чланом 5. ставови 1. и 2. Закона 

утврђено да се плате прописане чл. 2. и 3. овог закона неће повећавати све док 

просјечна мјесечна нето плата у Републици Српској израчуната за календарску годину 

не достигне или не буде већа од 1000 КМ, те да ће се, почев од године која услиједи 

након године у којој просјечна мјесечна нето плата у Републици Српској израчуната 

за календарску годину први пут достигне или буде већа од 1000 КМ, основна 

мјесечна плата судија и тужилаца прописана чл. 2. и 3. овог закона, годишње 

повећати за проценат повећања просјечне мјесечне нето плате у Републици Српској. 

Суд је, такође, водио рачуна и о принципу стечених права, јер су до часа ступања на 

правну снагу сада важећег Закона нето плате судија  и тужилаца већ биле увећане за 

проценат који одговара проценту повећања нето плате у БиХ.  
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Поред овога, Суд је узео у обзир да су адресатима оспореног закона, поред права 

на накнаду плате у пуном износу, за таксативно наведене случајеве одсуствовања с 

посла (члан 7. ставови 1. и 2, те чланови 8. и 9. Закона), предвиђене и друге врсте 

накнада и то: право на нето накнаду за годишњи одмор у износу од 50% основне 

мјесечне плате (члан 7. став 4), право на једну основну мјесечну плату прописану 

чланом 2, односно чланом 3. овог закона као накнада приликом одласка у пензију (члан 

10), као и накнаду за трошкове настале у току едукације у складу са прописима о 

унутрашњем пословању суда или тужилаштва и одобреним буџетом суда или 

тужилаштва (члан 14), док у случају упућивања на вршење дужности судије у другом 

суду, у складу са чланом 50. или чланом 51. Закона о Високом судском и тужилачком 

савјету, судија има право на накнаду трошкова у складу са прописом који доноси 

Високи судски и тужилачки савјет уз сагласност Министарства правде. Суд је узео у 

обзир да је и раније важећи закон садржавао идентичне одребе, односно није 

прописивао накнаде, по врсти и обиму, различите од напријед наведених.   

 

 Суд је, исто тако, 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.  
 

 Суд је, такође, узео у обзир да је чланом 14. Конвенције утврђено да се уживање 

права и слобода предвиђених овом конвенцијом обезбјеђује без дискриминације по 

било којој основи, 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, као и да је чланом 1. Протокола број 

12 уз Конвенцију прописана општа забрана дискриминације, те ће се тако уживање 

свих права предвиђених законом осигурати без дискриминације на било којој основи 

као што је пол, раса, боја коже, језик, вјероисповијест, политичко или друго увјерење, 

национално или социјално поријекло, припадност националној мањини, имовина, 

рођење или други статус (став 1), док јавне власти никога не смију дискриминисати на 

било којој основи, које су наведене у ставу 1 (став 2). 

   

Цијенећи цитиране уставне и законске одредбе Суд је утврдио да је оспорени 

члан 2. Закона о платама и накнадама судија и тужилаца у Републици Српској 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 66/14) у супротности са Уставом 

Републике Српске. Задржавајући у одредбама члана 2. важећег закона износе основне 

мјесечне плате судија на нивоу плата из раније важећег релевантног Закона, у 

околностима када је просјечна исплаћена нето плата по запосленом остварена у Босни и 

Херцеговини за 2011. годину износила 816 КМ (према службеним подацима Агенцијe 

за статистику Босне и Херцеговине – Саопштење о просјечној исплаћеној мјесечној 

нето плати запослених у Босни и Херцеговини за 2011. годину, објављено у 

"Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 32/12), законодавац је, према оцјени 

Суда, поступио супротно уставној забрани умањења судијских плата из става 1. члана 

127. Устава, који је измијењен Амандманом XCVI на Устав, те супротно одредби члана 

138а. Устава, који је додат Амандманом CXIV на Устав. Суд је, надаље, утврдио да је 

на овај начин повријеђен концепт зајамчене финансијске самосталности судија, чиме је 

законодавац одступио од прокламованог начела самосталности судства на 

индивидуалном, те посљедично и на институционалном нивоу, због чега, према оцјени 

Суда, оспорени члан 2. Закона није у сагласности ни са гаранцијама самосталности и 

независности у раду судова из члана 121. став 2. и члана 121а. став 1. Устава, а који 

члан је додат Амандманом XCIV на Устав.  



129 

 

 

Оцјењујући уставност члана 3. Закона о платама и накнадама судија и тужилаца 

у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 66/14), Суд је 

утврдио да оваквим прописивањем висине плате тужилаца нису доведене у питање 

уставне гаранције  из члана 127. став 1. Устава, који члан је измијењен Амандманом 

XCVI на Устав, те члана 138а. Устава, који је додат Амандманом CXIV на Устав. Суд 

је, такође, оцијенио да одредбом члана 3. Закона није онемогућено, нити ограничено 

право тужилаца на зараду по основу рада, што је у сагласности са чланом 39. став 5. 

Устава. Суд је, стога, становишта да је прописивање висине основне мјесечне плате 

тужилаца, односно њених евентуалних законских умањења, ствар цјелисходне процјене 

законодавца приликом уређивања ових правних односа, а питање оправданости 

законског рјешења, према члану 115. Устава, није у домену уставносудске контроле.  

 

Наводи о неусаглашености члана 16. Закона са Уставом, којима се, суштински, 

проблематизује немогућност реализације раније стечених судијских права, у контексту 

већ утврђених разлога неуставности одредбе члана 2. Закона, нису од значаја за 

одлучивање у овој правној ствари.  

 

Надаље, Суд је утврдио да није од уставноправног значаја аргументација 

предлагача да је законодавац неуставно, а у контексту члана 121. Устава и члана 121а. 

Устава, који је додат Амандманом  XCIV на Устав, пропустио да оспореним законом 

нормира право судија и тужилаца на накнаду трошкова исхране, превоза на посао и са 

посла, прековремени рад, рад у нерадне дане, ноћни рад и рад у дане државних 

празника, као и накнаду због болести или повреде, накнаду трошкова за случај смрти 

или тешке болести, накнаду на име одвојеног живота и трошкова смјештаја у току рада, 

те да регулише право на једнократну новчану помоћ у случају смрти блиског сродника. 

Имајући у виду да уставотворац, јамчећи неумањивост примања судија, тежи 

реализацији принципа независног судства, али и уважавајући чињеницу да право на 

предметне накнаде није предвиђао ни раније важећи закон, Суд је, у првом реду, 

утврдио да пропуштајући да уреди ове надокнаде, законодавац није умањио примања 

адресата, а што је у сагласности и са прокламованим уставним начелима из става 1. 

члана 127. Устава, који је измијењен Амандманом XCVI на Устав, те члану 138а. 

Устава, који је додат Амандманом CXIV на Устав.  

 

Поред тога, гарантујући право на зараду по основу рада, Устав Републике 

Српске не јамчи право на одређену врсту прихода нити утврђује висину ове зараде. 

Устав, такође, не познаје ограничења у погледу надлежности законодавца да 

системским или посебним законима регулише право на зараду по основу рада, што 

подразумијева његово овлашћење да, између осталог, утврди и врсте примања као и 

методологију њиховог обрачуна.  

 

У погледу истицања забране дискриминације у смислу одредбе члана 14. 

Конвенције и члана 1. Протокола број 12. уз Конвенцију, Суд је утврдио да није у 

његовој надлежности да цијени наводе о дискриминирајућем положају судија и 

тужилаца из Републике Српске у односу на судије и тужиоце из Федерације Босне и 

Херцеговине, односно судије и тужиоце који своје активности обављају у релевантним 

институцијама на нивоу Босне и Херцеговине. По оцјени Суда, положај, структура и 

надлежности судија и тужилаца су елемент различитих, независних, ентитетских 

правосудних система, односно јасно издвојеног, у потпуности другачије 

позиционираног и различито структурисаног државног правосудног апарата, те се на 
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њих примјењује различито ентитетско, односно државно законодавство, па са 

уставноправног аспекта нема мјеста поређењу њихових статусних, односно 

приходовних ситуација. Посљедично, овај Суд налази да нису уставноправно 

утемељене ни тврдње да се ова наводна дискриминација огледа и у начину на који је 

чланом 6. став 2. Закона утврђен метод обрачуна основне мјесечне плате, као и у 

пропуштању законодавца да регулише право адресата Закона на накнаду за одвојен 

живот и њој сродне накнаде, а чиме би, наводно, био повријеђен принцип из 

Амандмана LXXXV на Устав, којим је допуњен члан 97. Устава (приједлогом 

погрешно означен као члан 92). 

 

Одређујући да ће се начин провођења принципа конститутивности народа 

прецизирати ентитетским законима, те у том циљу дефинишући оквир за овакво 

прецизирање, уставотворац ничим не ограничава право законодавца у смислу његових 

овлашћења у регулисању економске сфере, нити га, како је напријед већ изложено, 

ограничава у овлашћењу да регулишући право на зараду по основу рада, утврди и врсте 

примања као и методологију њиховог обрачуна. Суд је, стога, становишта да је 

процјена сврсисходности законског рјешења, како са аспекта приједлогом потенциране 

институционализације концепта заступљености конститутивних народа и групе 

Осталих, тако и са аспекта његове економске и социјалне оправданости, предмет 

законодавне политике, а разматрање такве  цјелисходности, како је већ истицано, 

сходно члану 115. Устава, није у надлежности овог суда.  

 

Надаље, Суд је утврдио да ни непрописивањем права на накнаде за одвојен 

живот и њој сродне накнаде, законодавац није, а сходно уставним начелема, умањио 

судијска, па ни тужилачка примања, будући да ни у овом случају раније важеће 

законодавство није прописивало право на предметне накнаде. Исто тако, како се ни у 

једном од у случајева непрописивања надокнада не ради о легислативом пропусту, није 

у надлежности овог суда да оцјењује уставност норме са становишта да је њен 

доносилац пропустио да њоме уреди нешто што му није ни било у обавези.    

 

Суд је, надаље, оцијенио да, у контексту навода о повреди члана 10. Устава, 

нема мјеста поређењу начина на који је чланом 13. Закона регулисано право судија и 

тужилаца на путне трошкове са начином на који је ово право регулисано другим 

законима, односно да је, на генералном нивоу, неутемељено поредити права из рада и 

по основу рада која остварују адресати овог закона са корелативним правима 

службеника јавне управе, запослениих у министарствима, радника у правосуђу итд., 

будући да се ради о потпуно различитим категоријама субјеката права, који, притом, 

обављају значајно различите врсте послова, те имају битно различите обавезе и 

одговорности из радног односа. По оцјени Суда, законодавац има дискреционо 

овлашћење да посебним законима, па тако приједлогом потенцираним Законом о 

платама запослених у органима управе Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 31/14), Законом о платама запослених у јавним службама 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/14), Законом о 

платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 31/14), Законом о платама запослених у Министарству 

унутрашњих послова Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 

31/14), те Законом о платама запослених у области просвјете и културе Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/14), а на темељу општег 

принципа, регулише права и обавеза по основу рада за поједине категорије запослених 

на начин различит од оног коришћеног у оспореном закону. Од значаја је, притом, да 
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ли је остваривање појединих права из рада и по основу рада, која су предвиђена 

општим прописима, обезбијеђено и 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.  

 

С обзиром на то да је Суд утврдио да законским нормирањем које је оспорено у 

другом дијелу приједлога нису повријеђена релевантна Уставом зајамчена права, то не 

постоји основ за разматрање евентуалне забрањене дискриминације у уживању ових 

права, коју забрану  гарантују члан 14. Конвенције, односно члан 1. Протокола број 12 

уз Конвенцију.  

 

Надаље, имајући у виду чланом 115. Устава дефинисан стандард оцјене у 

поступцима контроле уставности закона пред овим судом, наводи предлагача којима се 

указује на мериторне одлуке других уставних судова у  сличним предметима нису од 

значаја за одлучивање овог суда.  

 

Исто тако, сходно члану 115. Устава, није у надлежности Суда да цијени 

међусобну сагласност појединих закона, па тако ни усаглашеност оспореног закона са 

Законом о високом судском и тужилачком савјету („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“ бр. 25/04, 93/05, 48/07 и 15/08), нити је у надлежности Суда да 

законодавцу налаже конкретне интервенције у погледу појединих легислативних 

рјешења.  

  

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-86/14                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

27. мај 2015. године                                                                                УСТАВНОГ СУДА 

                  

                                                                                                                     Џерард Селман 
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Задржавајући у оспореним одредбама важећег Закона износе основне 

мјесечне плате судија на нивоу плата из раније важећег релевантног Закона, у 

околностима када је просјечна исплаћена нето плата по запосленом остварена у 

Босни и Херцеговини за 2011. годину износила 816 КМ законодавац је, према оцјени 

Суда, поступио супротно уставној забрани умањења судијских плата. 

 

 Прописивање висине основне мјесечне плате тужилаца, односно њених 

евентуалних законских умањења, ствар је цјелисходне процјене законодавца 

приликом уређења ових правних односа, а питање оправданости законског рјешења 

није у домену уставносудске контроле. 

 

Имајући у виду да уставотворац, јамчећи неумањивост примања судија, 

тежи реализацији принципа независног судства, али и уважавајући чињеницу да 

право на накнаде по основу рада нису биле предвиђене ни раније важећим законом, 

пропуштајући да уреди ове накнаде, законодавац није умањио примања адресата, а 

што је у сагласности и са прокламованим уставним начелима. 
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Одлука 

Број: У-7/15 oд 27. маја 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 45/15 

 

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 27. маја 2015. 

године,  д о н и о   ј е 

 

 

О Д Л У К У 

 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости члана 2. 

став 1. у дијелу којим је прописано „породице погинулих и несталих бораца, ....а 

статус и права су им признати рјешењем Одјељења за борачко-инвалидску 

заштиту Градске управе Града Бања Лука“ и става 2. Правилника о рјешавању 

стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, породица умрлих 

војних инвалида, ратних војних инвалида и бораца („Службени гласник Града Бања 

Лука“ бр. 11/12 и 8/14).   

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Градска организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих 

цивила Бања Лука поднијела је Уставном суду Републике Српске приједлог за 

оцјењивање уставности и законитости члана 2. став 1. у дијелу којим је прописано 

„породице погинулих и несталих бораца, ....а статус и права су им признати рјешењем 

Одјељења за борачко-инвалидску заштиту Градске управе Града Бања Лука“ и став 2. 

Правилника о рјешавању стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, 

породица умрлих војних инвалида, ратних војних инвалида и бораца („Службени 

гласник Града Бања Лука“ бр. 11/12 и 8/14), који је донио градоначелник Града Бања 

Лука. По мишљењу предлагача, оспореним прописивањем задире се у остваривање 

права на стамбено збрињавање чланова породице погинулих  и несталих бораца 

предвиђених Законом 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), којим право на стамбено збрињавање није ограничено 

годинама живота члана породице погинулог борца, нити правом на инвалиднину. На 

овај начин ће, како се наводи у приједлогу,  дјеца погинулих бораца, која су у вријеме 

погибије родитеља била малољетна, остати стамбено незбринута, због чега се предлаже 

да  Суд утврди да оспорене одредбе Правилника нису у сагласности са Уставом 

Републике Српске и законом. 

У одговору доносиоца оспореног акта истиче се да наводи предлагача нису 

основани и у вези с тим указује на одредбе члана 60. став 1. тачка ј) и члана 75. Закона 

о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске, као и одредбе члана 7. Уредбе о стамбеном 

збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида одбранбено-

отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 43/07, 

73/08 и 18/11).  
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Правилник о рјешавању стамбених питања породица погинулих и несталих 

бораца, породица умрлих војних инвалида, ратних војних инвалида и бораца 

(„Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 11/12 и 8/14), чије одредбе су оспорене, 

донио је градоначелник Града Бања Лука, на основу  члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

члана 69. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 25/05, 

30/07 и 17/12). Овим правилником уређују се услови, основи и мјерила, поступак и 

органи за рјешавање стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, 

породица умрлих ратних војних инвалида, ратних војних инвалида и бораца 

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (члан 1). Оспореним чланом 2. 

Правилника прописано је да право на рјешавање стамбених питања по одредбама овог 

правилника имају лица из члана 1. и то: породице погинулих и несталих бораца, 

породице умрлих ратних војних инвалида, ратни војни инвалиди и борци Одбрамбено-

отаџбинског рата који немају ријешено стамбено питање, имају пребивалиште на 

подручју Града Бања Лука, а стутус и права су им признати рјешењем Одјељења за 

борачко-инвалидску заштиту Административне службе Града Бања Лука (став 1), те да, 

изузетно од одредбе става 1. овог члана, брачни друг или дијете погинулог борца до 

навршене тридесете године живота имају право на стамбено рјешавање и ако нису 

корисници породичне инвалиднине, а имају неспоран статус породице погинулог борца 

(став 2).  

 

Законом 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), у односу на који предлагач оспорава наведене 

одредбе Правилника, уређени су  услови, начин и поступак за утврђивање статуса и 

права бораца, војних инвалида и чланова породица погинулих бораца и умрлих војних 

инвалида и чланова породица лица страдалих у вршењу војне службе или у вршењу 

активности у вези са том службом, начин обезбјеђивања новчаних средстава, те друга 

питања од значаја за остваривање права прописаних овим законом (члан 1). Према 

члану 60. Закона, члан породице погинулог борца има право на: породичну 

инвалиднину (тачка а), увећану породичну инвалиднину (тачка б), повећану породичну 

инвалиднину (тачка в), здравствену заштиту и друга права у вези са остваривањем 

здравствене заштите (тачка г), накнаду трошкова изградње надгробног споменика 

погинулом борцу (тачка д), накнаду породици одликованог борца (тачка ђ), накнаду 

трошкова сахране ексхумираног борца (тачка е), бањско и климатско лијечење (тачка 

ж), предност у запошљавању (тачка з), подстицај за запошљавање и самозапошљавање 

дјеце погинулих бораца (тачка и), предност у стамбеном збрињавању (тачка ј), пореске 

и царинске олакшице (тачка к), предност при упису у образовне установе, додјељивању 

стипендија за школовање и смјештај у студентске домове (тачка л) и предност у 

коришћењу услуга републичких органа, установа и осталих правних субјеката 

приликом рјешавања својих права и интереса (тачка љ). Одредбом члана 75. Закона 

прописано је да чланови породице погинулог борца имају предност у стамбеном 

збрињавању у односу на друга лица која немају тај статус, у складу са уредбом Владе.  

Чланом 87. овог закона  прописано је да о статусу и правима по овом закону у првом 

степену рјешавају општински, односно градски органи управе надлежни за послове 

борачко-инвалидске заштите, уколико законом није другачије одређено, те да по жалби 

на рјешење из става 1. овог члана рјешава Министарство (ст. 1. и 2), а чланом 116.  став 

1. да се средства потребна за остваривање и коришћење права прописаних овим 

законом обезбјеђују у буџету Републике Српске. 
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Оцјењујући члан 2. Правилника, у оспореном дијелу, којим је  одређен круг лица 

која имају право на стамбено збрињавање, Суд је oцијенио да није дошло до повреде 

одредаба Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца 

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, на које указује предлагач. Наиме, 

наведеним законом предвиђено је да се право чланова породице погинулог борца на 

предност у стамбеном збрињавању остварује у складу са уредбом Владе, а да се 

средства потребна за остваривање и коришћење овог као и других  права  прописаних 

овим законом обезбјеђују у буџету Републике Српске. Дакле, овим законом није 

предвиђено да јединице локалне самоуправе (општина/град) доносе прописе којима се 

ближе уређују питања од значаја за извршење овог закона, а нити су обавезане да у 

свом буџету обезбиједе средства потребна за остваривање и коришћење права 

прописаних овим законом. Oвакву обавезу не предвиђа ни Закон о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), којим се 

уређује систем локалне самоуправе, послови локалне самоуправе, имовина и 

финансирање јединице локалне самоуправе као и  акти органа јединице локалне 

самоуправе. Међутим, наведени закони, по оцјени Суда и не забрањују јединици 

локалне самоуправе да својим општим актом уређује и обезбјеђује рјешавање 

стамбених потреба бораца, војних инвалида, породица погинулих и несталих бораца и 

цивилних жртава рата када оцијени да за то постоји потреба и да има материјалних 

могућности. У том смислу оспореним одредбама Правилника није сужен круг оних 

лица којима је закон признао статус члана породице погинулог борца будући да се, по 

оцјени Суда, не ради о акту којим су уређена права чланова породице погинулог борца 

која им припадају на основу важећег закона, већ се ради  о допунској заштити, поред 

осталих, и  чланова породице погинулог борца којима није ријешено стамбено питање у 

складу са Уредбом о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних 

војних инвалида одбранбено-отаџбинског рата Републике и то у оквиру средстава које 

обезбјеђује сама јединица локалне самоуправе. Како оспореним одредбама Правилника 

није регулисано право чланова породице погинулог борца на предност у стамбеном 

збрињавању које им припада по основу важећег закона већ је доносилац акта у оквиру 

спровођења политике Града у области заштите права бораца, војних инвалида, 

породица погинулих и несталих бораца и цивилних жртава рата одредио који чланови 

породице погинулих и несталих бораца могу, у оквиру средстава које обезбјеђује сама 

градска управа, остварити право на стамбено збрињавање, Суд је оцијенио да нису 

основани наводи из приједлога којима се указује на незаконитост оспорених одредби 

Правилника.  

 

Одредбе члана 2. Правилника у оспореном дијелу, по оцјени Суда, сагласне су и 

са уставним принципом обавезне сагласности општих аката са Уставом, из члана 108. 

став 1. Устава.  

 

Указивање предлагача на чињеницу да се на овај начин дјеца погинулих бораца, 

која су у вријеме погибије својих родитеља била малољетна, а притом нису обухваћена 

пројектом Владе Републике Српске за стамбено збрињавање, доводе у ситуацију да не 

могу да остваре своје право на стамбено збрињавање, није од утицаја на оцјену 

уставности и законитости члана 2. овог правилника у оспореном дијелу, јер о питањима 

примјерености и цјелисходности рјешења у општем акту није надлежан да одлучује 

Уставни суд у смислу члана 115. Устава Републике Српске.  

 

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, проф. др 

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

 

 

Број: У- 7/15                                                ПРЕДСЈЕДНИК  

27. мај 2015. године                                                                УСТАВНОГ СУДА  

 
                                                                                                                 Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Како оспореним одредбама Правилника није регулисано право чланова 

породице погинулог борца на предност у стамбеном збрињавању које им припада по 

основу важећег закона, већ је њима одредио који чланови породице погинулих и 

несталих бораца могу остварити право на стамбено збрињавање, Суд је оцијенио 

да нису основани наводи из приједлога којима се указује на незаконитост оспорених 

одредби Правилника. 
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Одлука 

Број: У-9/15 oд 27. маја 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 45/15 

 

 

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“ број 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 27. маја 2015. 

године,  д о н и о  ј е  

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости члана 4. 

Правилника о рјешавању стамбених потреба додјелом у закуп станова у државној 

својини на којима не постоји станарско право („Службени гласник Града Бања 

Лука“ бр. 2/14 и 48/14).   

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Градска организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих 

цивила Бања Лука поднијела је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) 

приједлог за оцјену законитости члана 4. Правилника о рјешавању стамбених потреба 

додјелом у закуп станова у државној својини на којима не постоји станарско право 

(„Службени гласник Града Бања Лука“ број 2/14), који је донио градоначелник Града 

Бања Лука. Предлагач сматра да предметна одредба Правилника није у сагласности са 

чланом 60. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца 

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 134/11 и 40/12) и одредбом члана 15. став 3. Закона о државним становима 

на којима не постоји станарско право („Службени гласник Републике Српске“ број 

98/11). Након цитирања релевантних законских одредби, предлагач закључује да право 

на стамбено збрињавање није ограничено годинама живота члана породице погинулог 

борца, ни правом на инвалиднину и да је недопустиво да дјеца погинулих бораца која 

су у вријеме њихове погибије била малољетна, а у већини су то и сада, као и дјеца без 

оба родитеља, због наведене регулативе и ограничавања на стамбено збрињавање, не 

могу остварити право на рјешавање стамбеног питања. Предлаже да Суд, након 

проведеног поступка, утврди незаконитост оспорене одредбе Правилника.  

 

У одговору на приједлог који је доставио градоначелник Града Бања Лука је 

наведено да је правни основ за доношење оспореног Правилника о рјешавању 

стамбених потреба додјелом у закуп станова у државној својини на којима не постоји 

станарско право („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/14 и 48/14) садржан у 

члану 14. Закона о државним становима на којима не постоји станарско право 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 98/11). Истиче се да је, сагласно члану 87. 

став 1. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца 

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 134/11 и 40/12), оспореним чланом 4. став 1. тачка а) 

Правилника прописано да право на рјешавање стамбеног питања имају лица која 

остварују права са статусом породица погинулих бораца, бораца и ратних војних 

инвалида који немају ријешено стамбено питање, а имају пребивалиште на подручју 
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Града Бањалука, те статус и права призната рјешењем Одјељења за борачко-инвалидску 

заштиту Градске управе Града Бањалука. Доносилац акта потврђује навод предлагача 

да је чланом 60. тачка ј) поменутог закона утврђено право члана породице погинулог 

борца на предност у стамбеном збрињавању, док је чланом 75. предвиђено да чланови 

породице погинулог бораца имају предност у стамбеном збрињавању у односу на друга 

лица која немају тај статус, у складу са уредбом Владе. У одговору се, даље, наводи 

члан 7. Уредбе о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних 

инвалида одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник 

Рењпублике Српске“ бр. 43/07, 73/08 и 18/11), којим је предвиђено да право на 

стамбено збрињавање, под условима утврђеним овом уредбом, имају чланови породице 

погинулог борца и ратни војни инвалиди који користе породичну инвалиднину, те да 

изузетно члан породице погинулог борца може поднијети захтјев за стамбено 

збрињавање и када не користи породичну инвалиднину уколико има неспоран статус 

брачног друга, односно дијете које није на редовном школовању, ако није старије од 27 

година и ако није склопило брак. Предлаже се да Суд приједлог одбије.     

 

Правилник о рјешавању стамбених потреба додјелом у закуп станова у државној 

својини на којима не постоји станарско право („Службени гласник Града Бања Лука“ 

бр. 2/14 и 48/14) донио је градоначелник Града Бања Лука, на основу члана 14. Закона о 

становимана којима не постоји станарско право („Службени гласник Републике 

Српске“ број 98/11) и члана 69. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града 

Бања Лука“ бр. 25/05, 30/07 и 17/12). Овим правилником се утврђују услови, поступак, 

критеријуми и мјерила додјеле у закуп државних станова, ради рјешавања стамбених 

потреба лица која остварују своја права са статусом породица погинулих бораца, 

бораца, ратних војних инвалида, цивилних жртава рата, инвалида рада, избјеглица и 

расељених лица, који станове користе као алтернативни смјештај, према посебним 

програмима за трајно стамбено збрињавање, и лица из социјалних категорија.  

 

Оспореним чланом 4. овог правилника је прописано да право на рјешавање 

стамбених питања, у складу са одредбама овог правилника, имају: а) лица која 

остварују права са статусом породица погинулих бораца, бораца и ратних војних 

инвалида, који немају ријешено стамбено питање, а имају пребивалиште на подручју 

Града Бањалука, а статус и права су им призната рјешењем Одјељења за борачко-

инвалидску заштиту Градске управе Града Бањалука; б) избјегла и расељена лица која 

станове користе као алтернативни смјештај, према посебним програмима за трајно 

стамбено збрињавање; в) лица која остварују права са статусом социјално угрожене 

категорије, а статус и права су им призната рјешењем Јавне установе Центар за 

социјални рад Бањалука; г) лица која остварују права са статусом цивилних жртава 

рата, која немају ријешено стамбено питање, имају пребивалиште на подручју Града 

Бањалука, а статус и права су им призната рјешењем Одјељења за борачко-инвалидску 

заштиту Градске управе Града Бањалука; д) лица која остварују права са статусом 

инвалида рада, која немају ријешено стамбено питање, имају пребивалиште на подручју 

Града Бањалука, а статус и права су им призната рјешењем органа за утврђивање 

инвалидности (ЈФ ПИО).  

 

У поступку оцјењивања оспореног члана 4. предметног правилника Суд je имаo 

у виду да је одредбом члана 102. став 1. тачка 6. Устава Републике Српске утврђено да 

општина преко својих органа, у складу са законом, извршава законе, друге прописе и 

опште акте Републике чије извршавање је повјерено општини и обезбјеђује извршавање 

прописа и општих аката општине.  



139 

 

 

Надаље, Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05) прописано је да је скупштина општине/града орган 

одлучивања и креирања политике општине/града, која, између осталог, доноси одлуке о 

прибављању, управљању и располагању имовином општине (члан 30. став 1. алинеја 

11) и да је начелник општине/градоначелник града носилац извршне власти у 

општини/граду (члан 40. став 1), који је, поред осталог, надлежан да спроводи локалну 

политику у складу са одлукама скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује 

примјену одлука и других аката скупштине, као и да извршава законе и друге прописе 

Републике и града, чије је извршење повјерено општини (члан 43. ал. 5. и 6), те да 

начелник општине/градоначелник у вршењу послова доноси одлуке, правилнике, 

наредбе, упутства, рјешења и закључке (члан 72. став 3). 

 

Поред тога, Суд је имао у виду релевантне одредбе Закона о државним 

становима на којима не постоји станарско право („Службени гласник Републике 

Српске“ број 98/11) којим је прописано: да се носиоцем права располагања у смислу 

овог закона сматра, између осталих, јединица локалне самоуправе на чијој се 

територији стан налази (члан 3), да се станови из члана 1. овог закона који су враћени у 

посјед носиоцима права располагања дају у закуп корисницима у складу са овим 

законом, Законом о приватизацији државних станова и општим актом носиоца права 

располагања којем је стан враћен (члан 4); да ће се правилником надлежног органа 

јединице локалне самоуправе о рјешавању стамбених потреба уредити додјела 

одговарајућег стана у закуп лицу које је било корисник стана у државној својини у 

саставу ратом уништене зграде и да осим ових лица приоритет у рјешавању стамбених 

потреба према критеријумима и мјерилима прописаним посебним законима и 

правилником имају: а) лица која остварују права са статусом породица погинулих 

бораца, бораца, ратних војних инвалида, цивилних жртава рата, инвалида рада, 

избјеглица и расељених лица, која су те станове користили као алтернативни смјештај, 

према посебним програмима за трајно стамбено збрињавање, б) лица из социјалних 

категорија и в) избјеглице и расељена лица која су имала пребивалиште на територији 

локалне самоуправе на дан 30. април 1991. године, чија имовина је уништена ратним 

дејствима, а која су се пријавила за добровољни повратак и немају други смјештај на 

располагању (члан 14); да је носилац права располагања дужан да, након извршене 

примопредаје стана, покрене поступак давања у закуп преузетог стана у року од 30 дана 

од дана коначног преузимања и даје га у закуп према општем акту за рјешавање 

стамбених потреба, те да у истом акту, осим критеријума и мјерила одређених 

прописима о стамбеним односима, морају бити уграђени критеријуми и мјерила 

утврђени посебним прописима који регулишу права породица погинулих бораца, 

бораца, ратних војних инвалида, цивилних жртава рата и инвалида рада, избјеглица и 

расељених лица, те критеријуми и мјерила утврђени прописима за лица под социјалном 

бригом и заштитом (члан 15).    

    

Суд je, такође, имаo у виду да је чланом 11. Закона о социјалној заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 37/12), којим је уређен систем социјалне 

заштите, прописано да јединица локалне самуправе може својом одлуком, у складу са 

потребама становништва, поред права утврђених овим законом, да утврди проширена 

права и услуге, као и услове и критеријуме за њихово остваривање, међу којим је и 

помоћ у стамбеном збрињавању сиромашних породица. Како је, према члану 100. став 

1. овог закона Центар за социјални рад установа социјалне заштите коју оснива 

јединица локалне самоуправе, то иста, у спровођењу дјелатности социјалне заштите и 
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социјалног рада, врши јавна овлашћења, односно рјешава у првом степену о 

остваривању права утврђених овим законом и одлукама о проширеним правима у 

јединицама локалне самоуправе (члан 101. став 1. тачка б). 

 

Приликом оцјене оспорене одредбе предметног правилника Суд је узео у обзир 

релевантне одредбе Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих 

бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 134/11 и 40/12), којим су уређени услови, начин и поступак за 

утврђивање статуса и права бораца, војних инвалида и чланова породица погинулих 

бораца и умрлих војних инвалида и чланова породица лица страдалих у вршењу војне 

службе или у вршењу активности у вези са том службом, начин обезбјеђивања 

новчаних средстава, те друга питања од значаја за остваривање права прописаних овим 

законом. Према одредбама члана 13. овог закона, статус, односно права прописана 

овим законом могу остварити чланови породице погинулог/умрлог лица: а) брачни друг 

и дјеца (брачна, ванбрачна и усвојена), тј. ужа породица, б) родитељи, односно 

усвојиоци, ако је усвојење потпуно, в) очух и маћеха, ако нема родитеља, односно 

усвојиоца или је родитељу/усвојиоцу одузето родитељско право, г) брат и сестра, ако 

нема корисника инвалиднине из тачке а) до в) овог става и ако нема других лица која су 

по закону обавезна да их издржавају и д) дјед и баба по оцу или мајци, ако нема 

чланова породице из тачке а) до г) овог става (став 1), као и да се чланом уже породице 

сматра и лице из ванбрачне заједнице уколико је са погинулим/умрлим имало дјеце, као 

и пасторче уколико га је погинули/умрли издржавао најмање три године непосредно 

прије смрти, а други биолошки родитељ није жив или нема обавезу издржавања (став 

2), те да се лицима из става 1. овог члана може признати статус члана породице 

погинулог борца без обзира на то да ли користе право на породичну инвалиднину. 

Чланом 60. овог закона је прописано да члан породице погинулог борца има право на: 

а) породичну инвалиднину, б) увећану породичну инвалиднину, в) повећану породичну 

инвалиднину, г) здравствену заштиту и друга права у вези са остваривањем здравствене 

заштите, д) накнаду трошкова изградње надгробног споменика погинулом борцу, ђ) 

накнаду породици одликованог борца, е) накнаду трошкова сахране ексхумираног 

борца, ж) бањско и климатско лијечење, з) предност у запошљавању, и) подстицај за 

запошљавање и самозапошљавање дјеце погинулих бораца, ј) предност у стамбеном 

збрињавању, к) пореске и царинске олакшице, л) предност при упису у образовне 

установе, додјељивању стипендије за школовање и смјештај у студентске домове и љ) 

предност у коришћењу услуга републичких органа, установа и осталих правних 

субјеката приликом рјешавања својих права и интереса. Према члану 75. овог закона 

чланови породице погинулог борца имају предност у стамбеном збрињавању у односу 

на друга лица која немају тај статус, у складу са уредбом Владе. Одредбом члана 87. 

став 1. истог закона је прописано да о статусу и правима по овом закону у првом 

степену рјешавају општински, односно градски органи управе надлежни за послове 

борачко-инвалидске заштите, уколико законом није другачије одређено.   

  

Разматрајући оспорени правилник Суд је констатовао да је Скупштина Града 

Бања Лука Одлуком о становима у својини Града Бања Лука („Службенигласник Града 

Бања Лука“ број 18/13) утврдила начин прибављања и располагања становима у 

својини Града Бања Лука, те прописала услове, основе и органе за давање у закуп 

станова у својини Града (члан 1), тако да се, према критеријумима, мјерилима и 

поступку који се утврђују посебним Правилником о рјешавању стамбених потреба, 

врши додјела у закуп станова у државној својини на којима не постоји станарско право, 

а који доноси градоначелник (члан 10). 
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Суд је оцијенио да из свега изложеног произлази да је градоначелник града Бања 

Лука надлежан да донесе оспорени Правилник о рјешавању стамбених потреба 

додјелом у закуп станова у државној својини на којима не постоји станарско право, 

којим је ближе прописао услове, поступак, критеријуме и мјерила за додјелу у закуп 

државних станова, ради рјешавања стамбених потреба лица која остварују своја права 

са статусом породица погинулих бораца, бораца, ратних војних инвалида, цивилних 

жртава рата, инвалида рада, избјеглица и расељених лица, који станове користе као 

алтернативни смјештај, према посебним програмима за трајно стамбено збрињавање, 

као и лица из социјалних категорија.  

Наиме, увидом у оспорени Правилник Суд је утврдио да је доносилац, поред 

тога што је оспореним чланом 4. одредио круг лица која имају право на рјешавање 

стамбених питања, овим актом прописао и друге услове за остваривање права, односно 

предности у стамбеном збрињавању поменутих лица путем додјеле у закуп државних 

станова, и то: да односна лица немају рјешено стамбено питање или да чланови 

њиховог породичног домаћинства немају у власништву стан или кућу, да нису носиоци 

станарског права или не користе стан у државној својини у закупу, услован за 

становање, као и лица чији је стан/кућа уништена-девастирана, а уколико су ова лица 

имала у власништву породичну кућу или стан, односно станарско право на стану у 

државној својини, па су исту замијенили, поклонили или продали, немају право на 

рјешавање стамбеног питања по одредбама овог правилника (члан 5); те да лица са 

статусом породица погинулих бораца, бораца и ратних војних инвалида, која су 

живјела у заједничком породичном домаћинству са лицем које је ријешило стамбено 

питање на један од начина утврђених Правилником о рјешавању стамбених питања 

породица погинулих и несталих бораца, породица умрлих војних инвалида, ратних 

војних инвалида и бораца („Службени гласник Града Бања Лука“ број 11/12) и Уредбом 

о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида 

одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 43/07, 73/08 и 18/11), немају право на рјешавање стамбених питања (члан 

6). Надаље, одредбама овог правилника је регулисан поступак и утврђени критеријуми 

и мјерила за додјелу у закуп државних станова лицима која остварују права са статусом 

породица погинулих бораца, бораца и ратних војних инвалида и избјеглих и расељених 

лица, те је таксативно наведена документација коју је уз захтјев за рјешавање стабеног 

питања потребно приложити (чл. 7. и 8); да ће се за лица која не испуњавају наведене 

услове покренути поступак за исељење и предају стана у посјед Граду Бања Лука (члан 

9); да Комисија за рјешавање стамбених потреба додјелом у закуп станова у државној 

својини на којима не постоји станарско право, на основу приспјелих захтјева, доноси 

одлуку о додјели стана у закуп за лица из чл. 7. и 8. овог правилника, против које се 

може поднијети жалба градоначелнику у року од 15 дана од дана сазнања за исту, док 

се против коначне одлуке о давању стана у закуп може поднијети тужба надлежном 

суду у року од 30 дана од дана сазнања за исту, а најкасније у року од годину дана од 

дана њене коначности; као и да Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове 

саобраћаја Градске управе Града Бања Лука, на основу поменуте одлуке, доноси 

рјешење о додјели стана у закуп, док на основу правоснажног рјешења градоначеник 

закључује уговор о закупу. Према члану 11. овог правилника Скупштина Града, ради 

рјешавања стамбеног питања лица која остварују права са статусом социјално угрожене 

категорије, доноси Одлуку о уступању станова Јавној установи Центар за социјални рад 

Бања Лука, на основу које се закључује уговор о уступању станова између истих ради 

рјешавања стамбеног питања лица која остварују права са статусом социјално угрожене 
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категорије и који ће се додјељивати у закуп у складу са Правилником о критеријумима, 

мјерилима и поступку расподјеле станова социјално угроженим лицима.    

Имајући у виду релевантне одредбе Закона о државним становима на којима не 

постоји станарско право и Закона о правима бораца, војних инвалида и породица 

погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, Суд је оцијенио да 

је доносилац оспореног акта сагласно поменутим одредбама предвидио круг лица која 

остварују предност у стамбеном збрињавању, прописао услове и поступак за рјешавање 

њихових стамбених питања, утврдио критеријуме и мјерила, те потребну 

документацију за додјелу стана у закуп, у складу са одредбама овог правилника. 

Приликом ове оцјене Суд је имао у виду да је доносилац оспореног правилника 

поближе уредио питање предности у стамбеном збрињавању породица погинулих 

бораца, бораца, ратних војних инвалида, цивилних жртава, односно рјешавање 

стамбених питања одређеног круга лица додјелом одговарајућег стана у закуп, по 

поступку и на начин предвиђен овим актом, укључујући, осим критеријума и мјерила 

одређених прописима о стамбеним односима, и критеријуме и мјерила предвиђене 

посебним прописима који регулишу права поменутих лица, како је то и прописано 

одредбама чл. 4. до 11. Правилника о рјешавању стамбених потреба додјелом у закуп 

станова у државној својини на којима не постоји станарско право („Службени гласник 

Града Бања Лука“ бр. 2/14 и 48/14). На основу наведеног Суд је оцијенио да је 

градоначелник Града Бања Лука поступио у границама наведених законских 

овлашћења када је донио оспорени правилник којим је уредио предметна питања, а 

чињеница да је оспорени акт у сагласности са законом за чије је извршење донесен 

чини га уставним са становишта члана 108. став 2. Устава Републике Српске, према 

којем прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом. 

 

Евентуалне неправилности у примјени оспореног акта, као и других релевантних 

прописа о правима породица погинулих бораца, на које указује предлагач, према члану 

115.Устава, Суд није надлежан да оцјењује. 

 

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-9/15                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

27. мај 2015. године                                         УСТАВНОГСУДА 

 

                                    Џерард Селман 

 

 

С обзиром на обавезу доносиоца оспореног правилника да поближе уреди сва 

питања предности у стамбеном збрињавању породица погинулих бораца, бораца, 

ратних војних инвалида, цивилних жртава, односно рјешавање стамбених питања 

одређеног круга лица додјелом одговарајућег стана у закуп, Суд је оцијенио да је 

поступио у границама својих законских овлашћења када је донио оспорени 

правилник којим је уредио предметна питања, ради чега и нема повреде начела 

уставности и законитости. 
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Одлука 

Број: У-35/14 oд 24. јуна 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 55/15 

 

 

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 Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 24. јуна 2015. 

године, д о н и о  ј е  

 

 

О Д Л У К У 

 

 

Утврђује се да члан 2. Одлуке о стипендирању ученика и студената у 

општини Челинац („Службени гласник општине Челинац“ број 9/13) није у 

сагласности са Уставом Републике Српске.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

    

Горан Спасојевић из Челинца дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 2. Одлуке о 

стипендирању ученика и студената у општини Челинац („Службени гласник општине 

Челинац“ број 9/13), коју је донијела Скупштина Општине Челинац. У иницијативи се 

истиче да оспорена одредба није у складу са чланом 10. Устава Републике Српске јер, 

између осталог, прописује да право на додјелу стипендија из Буџета Општине Челинац 

имају редовни студенти првог циклуса студија и ученици који похађају државни 

факултет или средњу школу, док пропушта да исто право призна студентима и 

ученицима приватних факултета и средњих школа, због чега су исти неравноправно 

третирани. С обзиром на наведено, давалац иницијативе предлаже да Суд, након 

проведеног поступка, утврди да наведена одредба ове одлуке није у сагласности са 

Уставом.  

Разматрајући дату иницијативу Суд је рјешењем од 28. маја 2014. године 

покренуо поступак за оцјењивање уставности члана 2. Одлуке о стипендирању ученика 

и студената у општини Челинац („Службени гласник општине Челинац“ број 9/13). 

У одговору који је доставио Суду предсједник Скупштине Општине Челинац 

истиче становиште да Скупштина Општине има потпуну слободу при одређивању 

услова стипендирања ученика и студената, с обзиром на то да релевантни закони не 

прописују обавезу јединице локалане самоуправе да додјељује стипендије. Одговором 

се не негира различитост у доступности општинских стипендија ученицима и 

студентима државних у односу на ученике и студенте приватних средњих школа и 

факултета, али се износи аргумент да би и прописивање критеријума другачијих од 

оних садржаних у Одлуци резултирало истим ефектом у погледу равноправности 

потенцијалних стипендиста. Наводи се, такође, да је поступак додјеле стипендија, у 

складу са оспореном Одлуком, већ завршен, те се, с обзиром на свеукупност изложеног, 

предлаже да Суд не прихвати иницијативу.  

Одлука о стипендирању ученика и студената у општини Челинац („Службени 

гласник општине Челинац“ број 9/13) донесена је на основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и  члана 
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32. Статута Општине Челинац („Службени гласник општине Челинац“ бр. 1/06, 4/12 и 

1/13).  

 

Оспореним чланом 2. овог општег акта прописано је да право на додјелу 

стипендија из Буџета Општине Челинац имају редовни студенти првог циклуса студија 

и ученици који похађају државни факултет или средњу школу на подручју БиХ и 

Србије, а који имају стално мјесто пребивалишта на подручју општине Челинац 

најмање једну годину и држављанство РС-БиХ.  

Суд је констатовао да је ступањем на снагу новог Статута Општине Челинац 

број 01-022-1/14 ("Службени гласник Општине Челинац“ број 3/14) престао да важи 

један од основа за доношење оспорене одлуке – Статут Општине Челинац ("Службени 

гласник Општине Челинац“ бр. 1/06, 4/12 и 1/13), као и да ова чињеница није од утицаја 

на одлучивање у конкретној уставноправној ствари. 

Суд је, поред овога, констатовао да завршетак поступка додјеле стипендија на 

основу оспорене одлуке није од уставноправне важности јер не значи исцрпљивање 

дејства Одлуке, а због правних посљедица које настављају да произлазе из узајамног 

односа стипендисте и стипендитора.  

У поступку оцјене уставности оспореног члана 2. Одлуке Суд је узео у обзир 

уставне гаранције којима је 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), као и да свако има право на школовање под једнаким 

условима, односно да је свакоме под једнаким условима доступно средњошколско и 

високошколско образовање, те да грађани могу оснивати приватне школе у складу са 

законом (члан 38. ст.1, 3, 5). Поред овога, Суд је имао у виду тачку 12. Амандмана 

XXXII на Устав, којим је замјењен члан 68. Устава Републике Српске, а према којем 

Република уређује и обезбјеђује, између осталог, образовање, као и начело уставности 

и законитости из члана 108. Устава, према којем закони, статути, други прописи и 

општи акти морају бити у сагласности са Уставом, а прописи и општи акти морају бити 

у сагласности са законом.  

Разматрајући наводе из иницијативе у контексту уставних одредаба, Суд је 

оцијенио да прописивање из оспореног члана 2. Одлуке о стипендирању ученика и 

студената у општини Челинац („Службени гласник општине Челинац“ број 9/13) није 

сагласно гаранцијама уживања људских права утврђених одредбом члана 38. Устава. 

Право на образовање под једнаким условима, односно приступ средњошколском и 

високошколском образовању под једнаким условима, утврђени су као људска права 

непосредно Уставом Републике Српске, док уставни принцип једнакости подразумијева 

изједначеност у правима и слободама оних грађана који се, са аспекта удовољавања 

одређеним истим критеријумима, могу сврстати у заједничку категорију, те који се, 

притом, налазе у истим правним ситуацијама. Према оцјени Суда, уставне гаранције из 

члана 38. ст 1. и 3. Устава, посматране у контексту начела из члана 10. Устава, 

подразумијевају изједначавање, између осталог, и потенцијалних стипендиста и то по 

основу који није у непосредној вези са њиховим личним способностима. Систем 

стипендирања ученика и студената има функцију да путем финансијске помоћи из 

јавних средстава, ефективно потпомогне реализацију поменутих уставних начела. С 

обзиром на то да Устав не познаје изузетке од зајемчене доступности средњошколског 

и високошколског образовања, Суд је оцијенио да је доносилац оспореног акта, 

ускраћујући право на додјелу стипендија студентима, односно ученицима, приватних 
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високошколских и средњошколских установа ограничила ефикасну једнакост у 

приступу образовању.  

 

Имајући у виду изложено Суд је утврдио да је, условљавајући додјелу 

стипендија обликом власништва над високошколском, односно средњошколском 

установом коју потенцијални стипендиста похађа, те дајући овом критеријуму 

приоритетни, одлучујући и елиминаторни значај, Скупштина Општине Челинац 

установила уставноправно неприхватаљиву разлику у доступности средњошколског и 

високошколског образовања због чега је члан 2. Одлуке о стипендирању ученика и 

студената у општини Челинац („Службени гласник општине Челинац“ број 9/13) у 

супротности са члановима 10. и 38. ст. 1. и 3. Устава. Чињеница неусаглашености 

оспореног члана 2. Одлуке са Уставом чини ову Одлуку неуставном и са становишта 

захтјева из 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-35/14                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

24. јун 2015. године                                         УСТАВНОГСУДА 

 

                                    Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условљавајући додјелу стипендија обликом власништва над 

високошколском, односно средњошколском установом коју потенцијални 

стипендиста похађа, те дајући овом критеријуму приоритетни, одлучујући и 

елиминаторни значај, доносилац акта је  установио уставноправно 

неприхватаљиву разлику у доступности образовања која је гарантована Уставом. 
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Рјешење 

Број: У-38/14 oд 24. јуна 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 55/15 

 

 

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

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. јуна 2015. 

године,  д о н и о  је 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 46. тачке б) и 

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

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Раде Цумбо из Нове Тополе дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем 

тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 46. 

тачке б) и в) Закона о одржавању зграда („Службени гласник Републике Српске“ број 

101/11). У иницијативи се наводи да оспорене законске одредбе нису у сагласности са 

чланом 24. Устава Републике Српске, којим је утврђено да је стан неповредив, те је 

одређено под којим условима службено лице може ући у стан или друге просторије 

против воље њиховог држаоца. Давалац иницијативе сматра да предметне одредбе 

Закона о одржавању зграда дерогирају суд и судску заштиту једног од основних права 

грађана - право на неповредивост стана, те да органу управе дају Уставом гарантовану 

судску надлежност, на штету судске власти. Такође истиче да оспорено прописивање у 

пракси доводи до ве ликих проблема и недоумица у заједницама етажних власника, као 

и код комуналне полиције. Сходно наведеном, предлаже да Суд утврди да предметне 

законске одредбе нису у сагласности са Уставом Републике Српске.   

 

Разматрајући дату иницијативу, Суд је, рјешењем број У-38/14 од 26. јуна 2014. 

године, одлучио да покрене поступак за оцјену уставности члана 46. тачке б) и в) 

Закона о одржавању зграда („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/11), јер 

сматра да постоје разлози да се у поступку пред Судом оцијени да ли су предметне 

законске одредбе у сагласности са Уставом Републике Српске.  

       

Оспореним одредбама члана 46. Закона о одржавању зграда прописано је да у 

вршењу контроле над спровођењем овог закона и прописа донесених на основу њега, 

надлежна комунална полиција, поред овлашћења из Закона о комуналној полицији 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 85/03), овлашћена је и да: нареди етажном 

власнику да без одлагања и о свом трошку изведе радове на отклањању квара у свом 

посебном дијелу зграде којим се наноси штета другим посебним или заједничким 

дијеловима зграде или доводи у питање њихово функционисање, те да поправи или 

надокнади штету која је настала као посљедица тог квара на другим посебним или 

заједничким дијеловима зграде (тачка б), те да нареди етажном власнику да одмах или 

у одређено вријеме омогући извођење радова хитних интервенција, инвестиционог или 

текућег одржавања заједничких дијелова или уређаја зграде у дијелу који пролази кроз 
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његов посебан дио или када је неоходно да се ти радови изведу из његовог посебног 

дијела зграде (тачка в). 

 

У одговору који је на рјешење о покретању поступка доставила Народна 

скупштина Републике Српске наводи се да давалац иницијативе погрешно доводи у 

везу уставне одредбе о неповредивости стана са овлашћењем које је оспореним 

законским одредбама дато комуналној полицији - да нареди етажном власнику 

извођење радова на отклањању квара на свом посебном дијелу зграде којим се наноси 

штета другим дијеловима зграде или да омогући извођење хитних интервенција када је 

то неопходно да би се избјегла штета. Законодавац је, како се даље истиче, у 

колективним условима становања, а руководећи се разлозима цјелисходноати, морао 

наћи модус који ће омогућити етажним власницима да право својине у потпуности 

користе, а да притом не угрожавају права трећих лица, те им тако обезбиједити и 

уживање у заједничким дијеловима зграде. Оваквим прописивањем је, по мишљењу 

доносиоца оспореног закона, на најефикаснији начин осигурана заштита интереса 

сваког појединог етажног власника, нарочито од прекорачења права у кориштењу 

посебног и заједничких дијелова других етажних власника зграде. Оспорене законске 

одредбе представљају најцјелисходније рјешење којим се избјегава могућност да неки 

од етажних власника сносе претјерани терет усљед кварова, настанка штете или само 

редовног одржавања свих дијелова зграде.   

 

 У поступку оцјењивања уставности оспореног члана 46. тачке б) и в) Закона о 

одржавању зграда, Суд је 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, поред осталог, својинске и облигационе односе и заштиту свих 

облика својине, као и друге односе од интереса за Републику, у складу са Уставом. 

Поред тога, члан 60. став 1. Устава гарантује да физичка и правна лица остварују 

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

законом, док је чланом 49. ст. 1. и 2 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. У конкретном случају релевантне су и одредбе члана 102. став 1. 

тачка 2. Устава, према којој општина преко својих органа у складу са законом уређује и 

обезбјеђује обављање комуналних дјелатности.  

 

 Сагласно наведеним уставним овлашћењима, Законом о одржавању зграда је, са 

циљем да се обезбиједи функционалност и безбједност зграда, те очување стамбеног 

фонда, уређено одржавање стамбених, стамбено-пословних и пословних зграда, 

односно утврђена су права и обавезе власника станова и других посебних дијелова 

зграде у погледу одржавања и коришћења зграде као цјелине, станова, као и 

заједничких дијелова зграде. Тако је чланом 2. овог закона прописано да одржавање 

зграде обухвата извођење радова редовног и инвестиционог одржавања станова, 

пословних просторија, гаража као посебних дијелова, те заједничких дијелова зграде. 

Према члану 4. ст. 1. и 2. Закона заједнички дијелови и уређаји зграде су 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, а ова заједничка својина је у зависном односу према засебној етажној 

својини и неодвојива је од ње. Поред тога, прописано је да заједничке дијелове зграде 

одржавају и финансирају етажни власници заједнички, да одржавање може бити 
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редовно и инвестиционо, те да се радовима хитних интервенција сматрају радови који 

се на згради извршавају без одлагања ради заштите живота и здравља људи, њихове 

сигурности, заштите имовине од оштећења и довођење зграде, њених дијелова, уређаја, 

инсталација и опреме у стање исправности, употребљивости и сигурности (чл. 12, 13, 

14. и 16. став 1.) Између осталог, оспореним одредбама члана 46. тачке б) и в) 

предметног закона прописнао је која овлашћења има надлежна комунална полиција у 

вршењу контроле над спровођењем овог закона.    

 

 Истовремено, приликом разматрања оспорених законских одредаба Суд је узео у 

обзир да према Закону о комуналној полицији ("Службени гласник Републике Српске" 

број 28/13) комунална полиција врши комунално-инспекцијаски надзор над примјеном 

закона, одлука јединица локалне самоуправе, других прописа и општих аката из 

области комуналних дјелатности и других  дјелатности утврђених законом (члан 2), да 

врши комунално-инспекцијски надзор над примјеном прописа којима се уређује 

одржавање зграда и придржавање кућног реда у зградама (члан 9. став 1. тачка р)), да, 

уколико у вршењу надзора утврди да је повријеђен пропис, доноси рјешење којим 

налаже отклањање неправилности, забрањује вршење радњи које су у супротности са 

прописима до отклањања неправилности и предузима друге мјере и радње предвиђене 

посебним прописом (члан 23), те да се против рјешења комуналног полицајца може 

изјавити жалба градоначелнику, односно начелнику јединице локалне самоуправе у 

року од осам дана од дана достављања рјешења (члан 29.  став 1).                          

 

Имајући у виду наведено, те цијенећи наводе даваоца иницијативе да је 

оспореним прописивањем нарушено уставно начело о неповредивости стана, Суд је 

утврдио да у конкретном случају није дошло до повреде гаранација из члана 24. Устава. 

Наиме, неповредивост стана, у смислу наведене уставне одредбе, представља једно од 

основних личних права човјека и грађанина, које је заштићено у оквиру права из 

домена поштовања приватног и породичног живота, те је везано за сферу слободе 

личности и сигурност човјека. Ова уставна одредба се односи на забрану уласка 

службеног лица и вршење претреса без судског налога у стану против воље његовог 

држаоца, уз изузетак када се ради о хватању учиниоца кривичног дјела или спасавања 

људи и имовине.  

 

Како из наведеног произлази, давалац иницијативе је, погрешним тумачењем 

предметне уставне одредбе, довео у везу гаранције о неповредивости стана из члана 24. 

Устава са овлашћењима које је законодавац дао комуналној полицији у вршењу надзора 

над спровођењем Закона о одржавању зграда, а које се огледа у могућности да се 

етажном власнику нареди да омогући извођење радова хитних интервенција, 

инвестиционог или текућег одржавања заједничких дијелова или уређаја зграде у 

дијелу који пролази кроз његов посебан дио или извођење радова из његовог посебног 

дијела. Овакво законско рјешење, по оцјени Суда, одражава специфичност и сложеност 

етажне својине и колективног начина становања и не задире у суштину права на 

неповредивост стана, како је то дефинисано Уставом. У конкретном случају је, дакле, 

усљед повезаности својине на посебном дијелу зграде и на заједничким дијеловима 

зграде, било неопходно уредити међусобне односе - права и обавезе носилаца етажне 

својине у одређеним ситуацијама које третирају оспорене законске одредбе, те тако 

обезбиједити адекватну заштиту права свих ових субјеката, односно одговарајући 

баланс у коришћењу ових права. Суд указује на то да вршењем својих права из домена 

коришћења зграде поједини етажни власници не могу угрожавати права и интересе 

других лица. По оцјени Суда, предметне одредбе представљају одраз законодавне 
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политике и цјелисходне процјене законодавца на који начин ће уредити обавезе 

етажних власника у случају спречавања или настанка евентуалне штете усљед квара на 

уређајима у посебном или заједничким дијеловима зграде или потребе извођења хитних 

интервенција, инвестиционог или текућег одржавања.   

 

Наводе иницијативе који се односе на недоумице и дилеме у погледу тумачења и 

примјене у пракси оспорених законских одредаба, Суд није разматрао, јер према члану 

115. Устава, то није у домену његове надлежности.  

   

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-38/14                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

24. јун 2015. године                                         УСТАВНОГСУДА 

 

                                    Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одредба којом се етажном власнику наређује да омогући извођење радова 

хитних интервенција, инвестиционог или текућег одржавања заједничких дијелова 

или уређаја зграде у дијелу који пролази кроз његов посебан дио или извођење радова 

из његовог посебног дијела, није у супротности са уставном одредбом о 

неповредивости стана, јер се вршењем својих права из домена коришћења зграде не 

могу угрожавати права и интереси других етажни власника. 
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Рјешење 

Број: У-44/14 oд 24. јуна 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 55/15 

 

 

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 24. јуна 2015. године, д о н и о  ј е  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

 Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјену уставности и 

законитости Закључка о давању сагласности на Одлуку „Градске топлане“ а.д. 

Добој о усклађивању цијене за испоруку топлотне енергије број: 3449/09 од 29. 

октобра 2009. године.    

 

 

   О б р а з л о ж е њ е 

 

Милутин Вулин из Добоја дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем 

тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности Закључка о 

давању сагласности на Одлуку „Градске топлане“ а.д. Добој о усклађивању цијене за 

испоруку топлотне енергије означеног бројем 3449/09 од 29. октобра 2009. године. 

Давалац иницијативе наводи да је дана 23. августа 2013. године од „Градске топлане“ 

а.д. Добој добио Начелну сагласност за уградњу калориметра, број: 1790/13 од 22. 

августа 2013. године, коју је уз иницијативу доставио, заједно са записником, копијом 

рачуна за коришћење услуга гријања за октобар 2013. године и копијом закључака из 

односног радног материјала, без ознаке броја и овјере.  

  

С обзиром на то да дата иницијатива није садржавала све неопходне податке за 

даље поступање Суда у овој правној ствари, дописом је затражено од даваоца 

иницијативе да, у остављеном року, наведе службени гласник у коме је оспорени акт 

објављен, као и одредбе Устава Републике Српске и закона у односу на које тражи 

оцјену уставности и законитости овог акта, те разлоге за то. Давалац иницијативе је 

упозорен да уколико не поступи сходно тражењу Суда, иницијатива неће бити 

прихваћена.    

 

Поступајући по допису Суда давалац иницијативе је у допуни исте навео да 

оспорена Одлука „Градске топлане“ а.д. Добој о усклађивању цијене за испоруку 

топлотне енергије није објављена у „Службеном гласнику општине Добој“ и да је овим 

актом повријеђен члан 13. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 11/95, 18/95 и 51/02), а тиме и Устав Републике Српске.  

 

Иако је давалац иницијативе навео да уз допуну иницијативе доставља 

фотокопију оспорене одлуке, у прилогу је достављена копија Закључка Скупштине 

општине Добој број: 01-013-422/09 од 24. децембра 2009. године, објављеног у 

„Службеном гласнику општине Добој“ број 10/09, којим није дата сагласност на 
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Одлуку „Градске топлане“ а.д. Добој о усклађивању цијене за испоруку топлотне 

енергије.  

 

Како давалац иницијативе није поступио по налогу Суда, односно 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-44/14                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

24. јун 2015. године                                         УСТАВНОГСУДА 

 

                                    Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уставни суд неће прихватити иницијативу за покретање поступка за 

оцјену уставности и законитости у случају када њен давалац не поступи по налогу 

Суда да у остављеном року допуни/прецизира исту иницијативу. 
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Одлука 

Број: У-51/14 од 24. јуна 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 55/15 

 

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. тач. а) и б) Закона о 

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

92/12), на сједници одржаној 24. јуна 2015. године,  д о н и о   ј е 

 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да Одлука о привременом финансирању Општине Кнежево за 

период јануар-март 2014. године („Службени гласник Општине Кнежево“ бр. 2/14 и 

8/14) и Одлука о привременом финансирању Општине Кнежево за период април‒

јуни 2014. године („Службени гласник Општине Кнежево“ бр. 4/14 и 8/14), у вријеме 

важења, нису биле у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о 

буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

121/12 и 52/14) и Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13). 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање сагласности Одлука из става 1. 

изреке са чланом 62. Статута Општине Кнежево („Службени гласник Општине 

Кнежево“ број 1/06). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Драгољуб Боројевић из Кнежева дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о 

привременом финансирању Општине Кнежево за период јануар‒март 2014. године 

(„Службени гласник Општине Кнежево“ број 2/14) и Одлуке о привременом 

финансирању Општине Кнежево за период април-јуни 2014. године („Службени 

гласник Општине Кнежево“ број 4/14), које је донио начелник општине Кнежево. 

Давалац иницијативе, без навођења уставноправних разлога оспоравања, тражи да Суд 

утврди да ли су оспорени акти у сагласности са чланом 38. ст. 2. и 6. Закона о 

буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 

121/12), те чланом 62. Статута Општине Кнежево („Службени гласник Општине 

Кнежево“ број 1/06). Из допуне иницијативе од 22. априла 2015. године  произлази да 

оспорени акти нису у сагласности ни са чланом 43. алинеја 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 

као ни са Европском повељом о локалној самоуправи. 

 

У одговору начелника Општине Кнежево истакнуто је, поред осталог, да су  

оспорене одлуке донесене на основу законских овлашћења, као и да су касније, будући 

да се радило о грешци до које је дошло у поступку њихове израде, измијењене у дијелу 

који се тиче њиховог ступања на снагу, те да су ове измјене објављене у „Службеном 

гласнику Општине Кнежево“ број 8/14. Детаљно образлажући разлоге и активности 

које су претходиле доношењу предметних одлука, доносилац акта предлаже да Суд не 

прихвати дату иницијативу.  
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Одлуком о привременом финансирању Општине Кнежево за период јануар‒март 

2014. године („Службени гласник Општине Кнежево“ број 2/14) и Одлуком о 

привременом финансирању Општине Кнежево за период април‒јуни 2014. године 

(„Службени гласник Општине Кнежево“ број 4/14 ), које је донио начелник Општине 

Кнежево с позивом на члан 38. Закона о буџетском систему Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 121/12), члан 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

члан 48. Статута Општине Кнежево („Службени гласник Општине Кнежево“ број 1/06) 

‒ прописано је да се овим актима утврђује обим прихода и расхода и распоред 

средстава за привремено финансирање Општине Кнежево за период јануар‒март 2014. 

године односно за период април‒јуни 2014. године, те да се до доношења буџета 

Општине Кнежево за 2014. годину врши привремено финансирање општине у 

означеним периодима у висини једне четвртине буџета усвојеног за претходну годину, 

у износу од 891.525,00 КМ (чл. 1).  

 

Одлуком о измјени Одлуке о привременом финансирању Општине Кнежево за 

период јануар‒март 2014. године и Одлуком о измјени Одлуке о привременом 

финансирању Општине Кнежево за период април‒јуни 2014. године, које су објављене 

у „Службеном гласнику Општине Кнежево“ број 8/14,  измијењен је члан 5. основних 

одлука на начин да је прописано да ове одлуке ступају на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине Кнежево“ (чл. 1). 

     

У вези са оцјеном оспорених одлука које су акти темпоралног карактера будући 

да су  престале да важе истеком периода на који су се односиле Суд  је, прије свега,  

имао у виду тачку 2. Амандмана XLII којом је допуњен члана 115. став 1. Устава 

Републике Српске, према којој Уставни суд може оцјењивати уставност закона и 

уставност закона и других 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 да су предметне одлуке оспорене иницијативом од 26. маја 2014. године, а 

престале  да важе истеком мјесеца марта односно јуна 2014. године, Суд је оцијенио да 

су испуњени Уставом утврђени услови за поступање Суда у овој уставноправној 

ствари. 

 

Оцјењујући оспорене Одлуку о привременом финансирању Општине Кнежево за 

период јануар‒март 2014. године („Службени гласник Општине Кнежево“ бр. 2/14 и 

8/14) и Одлуку о привременом финансирању Општине Кнежево за период април‒јуни  

2014. године („Службени гласник Општине Кнежево“ бр. 4/14 и 8/14) Суд је, прије 

свега, имао у виду Закон о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 121/12 и 52/14) којим се уређује буџетски систем Републике 

Српске, припрема, планирање, начин израде, доношење и извршење буџета Републике 

Српске, буџета општина, градова и фондова, задуживање и отплата дуга, 

рачуноводство, извјештавање и контрола буџета Републике, општина, градова и 

фондова (члан 1). Овим законом је, у члану 38,  прописано да се буџет  доноси за 

период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донесен (став 1), да у 

случају да буџет не буде усвојен прије почетка наредне фискалне године, Народна 

скупштина, скупштина општине или града, односно надлежни орган фонда доносе 

одлуку о привременом финансирању, а најдуже за период од 1. јануара до 30. јуна 

текуће фискалне године (став 2), да уколико одлука из става 2. овог члана не буде 

донесена до истека текуће фискалне године, 1. јануара наредне фискалне године на 

снагу ступа привремено финансирање првог квартала текуће године, у висини једне 
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четвртине буџета усвојеног за претходну фискалну годину (став 3), те да уколико 

извршни орган општине или града, односно надлежни орган фонда, у складу са 

процедуром утврђеном овим законом, најкасније до 31. марта текуће године не 

припреми и не достави приједлог буџета на усвајање скупштини општине или града, 

односно овлашћеном органу фонда, скупштина општине или града, односно овлашћени 

орган фонда може у складу са процедуром утврђеном овим законом самостално да 

припреми и усвоји буџет за текућу фискалну годину (став 6).  

 

Суд је, такође, имао у виду и Закон о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), који прописује да је скупштина 

општине орган одлучивања и креирања политике општине која, поред осталог, доноси 

буџет и завршни рачун (члан 30. алинеја 3), затим да начелник општине заступа и 

представља општину и да је носилац извршне власти у општини (члан 40. став 1), те да 

начелник општине, поред осталог, израђује нацрт и подноси скупштини на усвајање 

годишњи буџет (члан 43. алинеја 3). 

 

Наведеним одредбама Закона о буџетском систему Републике Српске изричито 

је, дакле, предвиђено да је доношење одлуке о привременом финансирању, у случају да 

буџет општине не буде усвојен прије почетка наредне фискалне године, у надлежности 

скупштине општине, а не других органа јединице локалне самоуправе.  

 

Имајући у виду наведено, као и чињеницу да законске одредбе које су 

послужиле као правни основ за доношење оспорених одлука не садрже овлашћење за 

оспорено нормирање Суд је оцијенио да оспорене Одлука о привременом финансирању 

Општине Кнежево за период јануар‒март 2014. године  и Одлука о привременом 

финансирању Општине Кнежево за период април‒јуни 2014. године, у вријеме важења, 

у цјелини нису биле у сагласности са законом, а самим тим ни са Уставом Републике 

Српске, који у члану 108. став 2. утврђује да прописи и други општи акти морају бити у 

сагласности са законом.  

 

Полазећи од наведене оцјене ненадлежности начелника општине за доношење 

оспорених одлука, Суд се није упуштао у оцјену уставности и законитости њиховог 

садржаја.  

 

Уставни суд, сагласно одредбама члана 115. Устава Републике Српске, није 

надлежан да оцјењује законитост оспорених одлука у односу на члан 62. Статута 

Општине Кнежево („Службени гласник Општине Кнежево“ број 1/06), како се то 

иницијативом такође тражи, те, сагласно члану 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном 

суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) у 

том дијелу  иницијативу није прихватио. 

 

Суд није разматрао наводе даваоца иницијативе да је оспореним одлукама 

повријеђена Европска повеља о локалној самоуправи из разлога што давалац 

иницијативе није навео разлоге због којих сматра да је оспореним актима повријеђена 

ова повеља. 

 

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.   
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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 и академик проф. др Снежана Савић. 

 

 

 

 

Број: У-51/14                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

24. јун 2015. године                                         УСТАВНОГСУДА 

 

                                    Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пошто је одредбама релевантног закона изричито предвиђено да је 

доношење одлуке о привременом финансирању у надлежности скупштине 

општине, постоји повреда уставног начела законитости општих аката у случају 

када је иста одлука донесена од стране начелника општине. 

 

 Уставни суд није надлежан да оцјењује међусобну усаглашеност 

подзаконских општих аката. 
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Одлука 

Број: У-78/14 oд 24. јуна 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 55/15 

 

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

члана 40. став 5, 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'' бр. 104/11 и 

92/12), на сједници одржаној 24. јуна 2015. године, д о н и о  је 

 

  

О Д Л У К У 
  

Утврђује се да члан 51. тачке б) и в) Општег колективног уговора 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 40/10) нису у сагласности са Уставом 

и Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ бр. 38/00, 40/00, 47/02, 

38/03, 66/03 и 20/07). 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости 

члана 20, члана 31. став 4. тачка б), члана 41. став 1. тачка б), члана 51. тачка а), 

члана 59. став 7. и члана 61. став 1. Општег колективног уговора („Службени 

гласник Републике Српске“ број 40/10). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

   

"Еурогас" д.о.о. Бања Лука дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем 

тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и 

законитости члана 20, члана 31. став 4. тачка б), члана 41. став 1. тачка б), члана 51, 

члана 59. став 7. и члана 61. став 1. Општег колективног уговора („Службени гласник 

Републике Српске“ број 40/10), који су закључили Влада Републике Српске, Савез 

синдиката Републике Српске и Унија удружења послодаваца Републике Српске. Иако 

је поднесак којим је инициран поступак пред овим судом означен као "приједлог", Суд 

сматра да подносилац нема својство предлагача у смислу одредбе члана 4. став 2. 

Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 

104/11 и 92/12), због чега га је третирао као иницијативу. Давалац иницијативе је 

мишљења да оспорене одредбе Општег колективног уговора нису у сагласности са 

релевантним нормама Закона о раду ‒ пречишћени текст ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 55/07), Законом о облигационим односима ("Службени лист 

СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и "Службени гласник Републике Српске" бр. 7/93, 

3/96, 39/03 и 74/04), те тако ни са чланом 108. Устава Републике Српске. У иницијативи 

се, наиме, наводи да се чланом 20. оспореног општег акта уводи ново право за радника, 

које истовремено представља додатну обавезу за послодавца – да на терет сопствених 

средстава једном годишње омогући радницама љекарске прегледе за болести 

специфичне за жене, што није предвиђено Законом о раду. Надаље, по мишљењу 

даваоца иницијативе, члан 31. став 4. тачка б) предметног колективног уговора није у 

сагласности са чланом 89. Закона о раду, док је одредба члана 41. став 1. тачка б) 

оспореног уговора, којом се уводи новчана казна, као нова мјера за тежу повреду 

радних обавеза, супротна члану 98. овог закона. У погледу члана 51. Општег 

колективног уговора, којим је на терет послодавца предвиђена накнада плате 

предсједнику или повјеренику синдиката код послодавца, давалац иницијативе указује 

на несагласност са одредбама члана 8. став 1, члана 92, члана 93, члана 94. став 1, члана 
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95. став 1. и члана 158. Закона о раду. У иницијативи се такође истиче да су члан 59. 

став 7. и члан 61. став 1. оспореног колективног уговора у супротности са члановима 

160. став 2, 163. став 3. и 191. став 3. Закона о раду ‒ пречишћени текст, јер се 

предметним прописивањем умањују права дефинисана овим законом, тако што је 

уговарачима одузето право на отказ овог уговора, те да је члан 59. став 7. несагласан и 

начелу аутономије воље уговорних страна из члана 10. Закона о облигационим 

односима, као и члану 25. ст. 1. и 3. овог закона. Осим тога, давалац иницијативе је 

паушално оспорио Општи колективни уговор у цјелини, не наводећи конкретно у чему 

се огледа неуставност и незаконитост осталих његових одредаба. Исто тако, указује и 

на одређене проблеме у вези са обавезном примјеном овог уговора на све раднике на 

територији Републике Српске, посебно у односу на права радника на плате и накнаде, 

али се ови наводи иницијативе, у суштини, своде само на констатације и не покрећу 

питање сагласности са законом и Уставом.  

 

У одговору који је на иницијативу доставила Влада Републике Српске, као један 

од учесника у закључивању предметног колективног уговора, наводи се да, према 

члану 4. став 1. тачка е) Закона о Уставном суду Републике Српске, "Еурогас" д.о.о. 

Бања Лука нема својство предлагача у овом поступку, јер не наводи које конкретно 

право му је повријеђено оспореним одредбама Општег колективног уговора. Надаље, 

истиче се да Општи колективни уговор није класичан подзаконски пропис којим се 

разрађују одредбе закона, већ специфична врста уговора којим се уређује оставаривање 

групних, односно колективних интереса радника и послодаваца. У том смислу су, како 

се даље наводи, формулисане одредбе члана 10. став 1. и члана 13. став 2. Закона о 

раду, према којима се колективним уговором, правилником о раду и уговором о раду 

ближе уређују права по основу рада, обим права и начин и поступак њиховог 

остваривања, те се могу одредити повољнија права од права утврђених овим законом, 

ако њиме није изричито другачије одређено. Како су оспорена права повољнија од оних 

прописаних Законом о раду, по мишљењу Владе, не постоји неусклађеност оспорених 

одредаба Општег колективног уговора са одговарајућим нормама овог закона. Стога се 

предлаже да Суд не прихвати дату иницијативу.  

 

Савез синдиката Републике Српске у свом одговору на иницијативу такође 

износи мишљење да "Еурогас" д.о.о. Бања Лука не може имати статус предлагача у 

овом поступку, јер оспореним одредбама Општег колективног уговора није 

повријеђено ниједно његово право. Поред тога, истиче да се колективни уговор 

закључује у складу са принципом "повољности", како би се омогућило више права за 

раднике у односу на она која су регулисана Законом о раду, због чега овај закон у више 

од 50% својих одредаба упућује да се одређена питања детаљније или у потпуности 

регулишу путем колективних уговора. Општи колективни уговор је, како се даље 

наводи, закључен сагласношћу воља уговорних страна, односно репрезентативних 

социјалних партнера на највишем нивоу, те се, сагласно члану 59. став 4. овог уговора, 

исти може отказати од стране учесника. Што се тиче појединих права која су 

предвиђена оспореним уговором, Савез синдиката РС указује на одредбу члана 93. 

Закона о раду, којим је остављена могућност да се колективним уговором, правилником 

о раду и уговором о раду ближе уреде случајеви и услови за остваривање права на 

накнаду плате, висине накнада, начина исплате и др., како то и јесте прописано 

оспореним чланом 51. Општег колективног уговора. Исто тако, наводи да су се 

потписници овог уговора својом слободном вољом сагласили да се, са циљем потпуније 

здравствене заштите жена радница, омогући љекарски преглед ради превенције и 

благовременог откривања болести специфичних за жене (члан 20). Оспореним 
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одредбама предметног колективног уговора, по мишљењу Савеза синдиката РС, није 

утврђен мањи обим права од права утврђених Законом о раду, нити је овим законом 

забрањено да се ова питања регулишу колективним уговором.  

 

У одговору Уније удружења послодаваца Републике Српске наводи се да је овај 

учесник отказао Општи колективни уговор одлуком Скупштине Уније објављеној у 

"Службеном гласнику Републике Српске" број 2/14 од 21. јануара 2014. године, те се 

износи став да овај општи акт више није на снази, јер је истекао отказни рок који је 

предвиђен Законом о раду и отказаним Општим колективним уговором. Поред тога, 

Унија удружења послодаваца РС сматра основаним наводе даваоца иницијативе у 

погледу уставности и законитости оспорених одредаба предметног колективног 

уговора.   

 

Општи колективни уговор („Службени гласник Републике Српске“ број 40/10) 

закључили су, на основу чл. 156, 160. и 161. Закона о раду ‒ пречишћени текст 

Службени гласник Републике Српске“ број 55/07), Влада Републике Српске, 

репрезентативни већински синдикат организован на нивоу Републике – Савез 

синдиката Републике Српске у име радника Републике Српске и већинско 

репрезентативно удружење послодаваца организовано на нивоу Републике – Унија 

удружења послодаваца Републике Српске, у име послодаваца. Оспореним одредбама 

овог колективног уговора прописано је: да ће у циљу потпуније и квалитетније 

здравствене заштите жена радница послодавац на терет својих средстава једном 

годишње омогућити љекарски преглед ради превенције и благовременог откривања 

болести специфичних за жене (члан 20), да послодавац може задржати исплату накнаде 

плате за вријеме привремене спријечености ако радник у року од два дана не обавијести 

послодавца о привременој спријечености за рад због болести (члан 31. став 4. тачка б), 

да је мјера за извршену тежу повреду радних обавеза новчана казна у висини од 30% од 

нето плате радника у трајању од три мјесеца (члан 41. став 1. тачка б), да послодавац 

обезбјеђује синдикату сљедеће услове за његово дјеловање: коришћење одговарајуће 

просторије и потребне административно-техничке услуге (члан 51. тачка а)), 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 (члан 

51. тачка б)), накнаду од 25% на основну плату за професионално обављање функције 

предсједника (повјереник), гдје је број запослених преко 500, о чему се закључује 

посебан уговор (члан 51. тачка в)). Поред тога, прописано је да се до закључивања 

измјена и допуна или новог колективног  уговора примјењују одредбе колективног 

уговора које су отказане (члан 59. став 7), те да се овај колективни уговор закључује на 

вријеме до ступања на снагу новог закона о раду, а сматра се закљученим када га у 

истовјетном тексту потпишу његови учесници (члан 61. став 1).  

    

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспорених одредаба Општег 

колективног уговора, Суд је имао у виду да је члановима 41. и 43. став 1. Устава 

Републике Српске гарантована слобода синдикалног организовања и дјеловања и 

утврђено је да се право запослених и чланова њихових породица на социјалну 

сигурност уређује законом и колективним уговором, те да према одредбама тачака 6, 

12. и 18. Амандмана XXXII на Устав, којим је замијењен члан 68. Устава, Република 

уређује и обезбјеђује, поред осталог, правни положај предузећа и других организација, 

њихових удружења и комора, радне односе, као и друге односе од интереса за 

Републику. Поред тога, чланом 108. став 2. Устава утврђено је да прописи и други 

општи акти морају бити у сагласности са законом.  



159 

 

 На основу наведених уставних овлашћења, Законом о раду („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 38/00, 40/00, 47/02, 38/03, 66/03 и 20/07) је, између осталог, 

уређен начин и поступак закључивања уговора о раду између радника и послодаваца, 

радно вријеме, одмори и одсуства радника, плате и накнаде по основу рада, заштита 

права из радног односа, закључивање и примјена колективних уговора и друга права и 

обавезе која настају по основу радног односа на територији Републике Српске (члана 1. 

став 1). Надаље, према члану 10. став 1. овог закона, колективним уговором, 

правилником о раду и уговором о раду се ближе уређују права по основу рада, обим 

права и начин и поступак њиховог остваривања, док је чланом 13. прописано 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, те да се овим актима могу одредити повољнија права од 

права утврђених овим законом, ако овим законом није изричито другачије одређено. 

Учесници у закључивању колективног уговора на нивоу Републике, којим се утврђују 

основи за ближе уређивање права и обавеза радника по основу рада су, према члану 

131. став 1. овог закона, Влада Републике Српске, асоцијација синдиката организована 

на нивоу Републике која окупља највећи број чланова синдиката и удружење 

послодаваца организовано на нивоу Републике чији послодавци запошљавају највећи 

број радника.   

 

Оцјењујући оспорену одредбу члана 20. предметног колективног уговора, Суд је  

утврдио да овакво прописивање није у супротности са Законом о раду, те да, слиједом 

тога, није дошло до повреде уставног начела законитости. Наиме, како је већ истакнуто, 

према члану 13. став 2. овог закона, колективним уговором могу се одредити повољнија 

права од права утврђених овим законом, ако њиме није изричито другачије одређено. У 

конкретном случају, по оцјени Суда, не ради се о увођењу нових права за раднике која 

нису предвиђена овим законом, како то сматра давалац иницијативе, већ о повољнијим 

правима у оквиру већ прописаних. Законом о раду одређено је обавезно здравствено 

осигурање за све раднике (члан 68), те је предвиђена посебна заштита жена и 

материнства (чл. 70. до 79), тако да је очигледна интенција законодавца да се од стране 

послодавца обезбиједе повољнија права жена радница у смислу превентивних мјера 

ради квалитетне заштите њиховог здравља. Због тога давање могућности да се 

радницама на терет послодаваца једном годишње омогући љекарски преглед ради 

превенције и благовременог откривања болести специфичних за жене је, по оцјени 

Суда, у функцији опште заштите здравља радница и не представља повреду Закона о 

раду, већ само давање повољнијих права на здравствену заштиту у оквиру права већ 

предвиђених Законом. Овакво прописивање је у сагласности и са гаранцијама из члана 

40. став 3. Устава, којим је, између осталог, зајемчена посебна заштита запослених 

жена.   

 

Приликом оцјене уставности и законитости члана 31. став 4. тачка б) Општег 

колективног уговора, Суд је имао у виду да је чланом 86. Закона о раду прописано 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, док је чланом 87. став 1. овог закона одређено, између осталог, да се колективним 

уговором 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. Поред тога, према члану 82а. став 1. истог закона, радник је дужан да 

најкасније у року од три дана од дана наступања привремене спријечености за рад у 

смислу прописа о здравственом осигурању, послодавцу о томе достави потврду 
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надлежног љекара. Имајући у виду цитиране законске одредбе Суд је оцијенио да 

оспорено нормирање, којим је превиђено да послодавац може задржати исплату 

накнаде плате раднику ако у року од два дана не обавијести послодавца о привременој 

спријечености за рад због болести, није у супротности са чланом 82а. Закона о раду, 

како то сматра давалац иницијативе. Законодавац је, наиме, овом одредбом предвидио 

рок од највише три дана од дана наступања привремене спријечености за рад због 

болести у оквиру којег је радник дужан да послодавцу достави потврду надлежног 

љекара, док се оспорени члан 31. став 4. тачка б) Општег колективног уговора односи 

на рок у којем је радник дужан обавијестити послодавца да је дошло до привремене 

спријечености за рад због болести. Суд је оцијенио да су се учесници у закључивању 

предметног колективног уговора у конкретном случају кретали у оквиру овлашћења из 

члана 87. став 1. Закона о раду, односно да су овом нормом ближе уредили услове и 

начин исплате накнаде плате у случају болести радника, слиједом чега није дошло до 

повреде начела законитости из  члана 108. Устава.         

 

Разматрајући члан 41. став 1. тачка б) оспореног колективног уговора, Суд је 

узео у обзир релевантне одредбе члана 91. став 2. и члана 113. став 1. Закона о раду, 

према којима послодавац раднику може отказати уговор о раду због теже повреде 

радних обавеза. Како из ових одредаба јасно произлази, законодавац је предвидио само 

могућности да послодавац у таквом случају једнострано раскине уговор о раду, али 

није прописана и обавеза послодавца да то учини. Имајући у виду чињеницу да Закон о 

раду предвиђа могућност да се колективним уговором могу одредити повољнија права 

од права утврђених овим законом, Суд сматра да се и питање санкције за тежу повреду 

радних обавеза предметним уговором може регулисати на повољнији начин за радника, 

односно прописати одређена новчана казна умјесто отказа уговора о раду, како то и 

јесте предвиђено оспореним чланом 41. став 1. тачка б) овог општег акта. Сходно 

наведеном, Суд је оцијенио да овакво прописивање није у супротности са Законом о 

раду.  

   

Приликом оцјене оспорене одредбе члана 51. Општег колективног уговора Суд 

је имао у виду да је чланом 39. ст. 1. и 5. Устава Републике Српске утврђено да свако 

има право на рад и слободу рада и да свако по основу рада има право на зараду, у 

складу са законом и колективним уговором, те да према члану 108. став 2. Устава, 

прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом. Поред наведених 

уставних одредаба, Суд је узео у обзир и одредбу члана 128. Закона о раду, којим је 

прописано да се колективним уговорима ближе уређују 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 послодаваца. У конкретном случају релевантне су и одредбе чл. 85. и 

86. овог закона, према којима, 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, те да има право на накнаду плате за вријеме одсуствовања с рада 

у случајевима предвиђеним овим законом, колективним уговором, правилником о раду 

и уговором о раду. Поред тога, чланом 87. став 1. истог закона прописано је 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 наканду плате.   
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Полазећи од цитираних уставних и законских одредаба, Суд је оцијенио да 

оспорене норме члана 51. тачке б) и в) предметног колективног уговора нису у 

сагласности са Законом о раду, чиме је истовремено нарушено и начело законитости из 

члана 108. Устава Републике Српске. Наиме, како је прописано чланом 128. овог 

закона, колективним уговорима ближе се уређују обим и начин остваривања права и 

обавеза из радног односа, у складу са законом и другим прописима. Сходно томе, 

одређујући право на накнаду плате предсједнику или повјеренику синдиката на начин 

као у оспореним одредбама овог колективног уговора, учесници у њиховом 

закључивању су, по оцјени Суда, изашли из законских оквира, јер су увели нову 

накнаду која није предвиђена Законом. Прописивање основа за накнаду плате је у 

домену законодавца, а колективним уговором, као подзаконским актом се може, само у 

оквиру законом предвиђених накнада, одредити повољнији обим већ утврђених права. 

Оваква могућност је и предвиђена чланом 13. став 2. Закона о раду, којим је прописано 

да се колективним уговором, правилником о раду и уговором о раду могу одредити 

повољнија права од права утврђених законом, ако овим законом није изричито 

другачије одређено. У погледу тачке а) члана 51. оспореног општег акта, Суд је 

оцијенио да прописивање према којем послодавац обезбјеђује синдикату коришћење 

одговарајуће просторије и потребне административно-техничке услуге, није супротно 

Закону о раду, јер овај закон ниједном својом одредбом не ограничава овакву 

могућност, већ прокламује слободу синдикалног организовања радника, те је овакво 

прописивање управо у функцији провођења одредаба Закона о раду које се односе на 

дјеловање синдиката радника.    

 

Оцјењујући члан 59. став 7. и члан 61. став 1. Општег колективног уговора, Суд 

је утврдио да прописивање као у овим одредбама није у супротности са чланом 133. 

став 3. и чланом 161. став 3. Закона о раду, којима је предвиђено да свака страна у 

закључивању колективног уговора може овај уговор отказати, а ако уговором није 

другачије одређено, отказни рок не може бити краћи од 30 дана. Приликом ове оцјене 

Суд је имао у виду и то да је одредбама члана 57. ст. 4, 5. и 6. Општег колективног 

уговора регулисано питање отказа овог уговора или појединих његових одредаба од 

стране учесника на начин који је у цијелости сагласан наведеним законским одредбама, 

односно да је предвиђена могућност отказа овог уговора (став 4), прописан је отказни 

рок од три мјесеца од дана обавјештавања осталих учесника о отказу (став 5), те је 

одређен рок од 30 дана за покретање поступка за закључивање новог колективног 

уговора (став 6). Узимајући у обзир наведено, као и садржај оспореног става 7. члана 

59. овог уговора, којим је предвиђено да се до закључивања измјена и допуна или новог 

колективног уговора примјењују одредбе колективног уговора које су отказане, Суд је 

оцијенио да су неосновани наводи даваоца иницијативе у погледу ове одредбе. 

Предметна норма, дакле, не доводи у питање реализацију права учесника да откажу 

колективни уговор, већ је у функцији правне сигурности, јер регулише примјену 

општег колективног уговора у прелазном периоду до закључивања новог уговора, како 

не би био угрожен правни положај радника и послодаваца и дошло до штетних 

посљедица у погледу њихових права усљед правне празнине која може наступити у 

оваквој ситуацији. У погледу навода иницијативе да ова норма није у сагласности са 

начелом аутономије воље уговорних страна из члана 10. Закона о облигационим 

односима, Суд је мишљења да су у конкретном случају релевантне превасходно 

одредбе Закона о раду, који је, као lex specialis, уредио све сегменте колективног 

уговарања права и обавеза радника и послодаваца и заштите њихових интереса, али да, 

поред тога, оспорена норма не доводи у питање ни аутономију воље учесника у 
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закључивању Општег колективног уговора, као опште уговорно начело које прокламује 

Закон о облигационим односима.  

 

Исто тако, ни оспорени члан 61. став 1. предметног колективног уговора, којим 

је одређено његово временско важење, односно превиђено да се исти закључује на 

вријеме до ступања на снагу новог закона о раду, а сматра се закљученим када га у 

истовјетном тексту потпишу његови учесници, по оцјени Суда, ни на који начин не 

утиче на право учесника да откажу колективни уговор, због чега овакво прописивање 

није у супротности са Законом о раду, па тако ни са начелом законитости из члана 108. 

став 2. Устава.  

Поред наведеног, Суд указује на чињеницу да је давалац иницијативе, осим 

наведених одредаба Општег колективног уговора, паушално оспорио и овај уговор у 

цјелини, али с обзиром на то да иницијатива не садржи никакво образложење о 

евентуалној неуставности и незаконитости осталих одредаба овог колектовног уговора, 

те одредбе Суд није разматрао. Осим тога, евентуална питања и неправилности у 

погледу примјене Општег колективног уговора који се могу јавити у пракси, а на које 

се указује у иницијативи, према члану 115. Устава, нису у домену уставносудске 

контроле.  

   

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 и законитости 

оспорених одредаба  члана 20, члана 31. став 4. тачка б), члана 41. став 1. тачка б), 

члана 51, члана 59. став 7. и члана 61. став 1. Општег колективног уговора, 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-78/14                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

24. јун 2015. године                                         УСТАВНОГСУДА 

 

                                    Џерард Селман 

 

                                                                                                              

 

Имајући у виду да је прописивање основа за накнаду плате у надлежности 

законодавца, учесници у закључивању колективног уговора су уводећи нову накнаду 

која није предвиђена законом изашли из законских оквира, чиме је дошло до повреде 

начела законитости. 

 

С обзиром да закон потписницима колективног уговора не ограничава 

прописивање којим послодавац обезбјеђује синдикату коришћење одговарајуће 

просторије и потребне административно-техничке услуге, овакво нормирање није 

у супротности са начелом законитости. 
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Одлука 

                                                                         Број: У-24/14 oд 30. септембра 2015. године 

                                                           "Службени гласник Републике Српске" број 84/15 

 

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 30. септембра 

2015. године, д о н и о  ј е  

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Утврђује се да члан 20. став 2. Закона о Фонду и финансирању заштите 

животне средине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 

117/11 и 63/14) и Уредба о накнадама за оптерећивање животне средине 

амбалажним отпадом ("Службени гласник Републике Српске" бр. 101/12, 38/13 и 

36/15) нису у сагласности са Уставом Републике Српске.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Друштво за трговину „КИРОГА“ д.о.о. Бања Лука поднијело је Уставном суду 

Републике Српске (у даљем тексту: Суд) приједлоге за оцјену уставности члана 20. став 

2. Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 117/11) и уставности и законитости 

Уредбе о накнадама за оптерећивање животне средине амбалажним отпадом 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 101/12 и 38/13), односно чл. 1, 4, 6, 8, 9, 11, 

14. и 18. ове уредбе.  

 

Предлагач сматра да оспорена одредба члана 20. став 2. поменутог закона, којом 

је прописано да се рјешење о плаћању накнада из члана 17. тачка а) и б) овог закона 

доноси на основу посебних аката Владе, којима се одређује врста загађивања, 

производи који послије употребе постају посебни токови отпада, критеријуми за 

обрачун накнада и обвезници, висина и начин обрачунавања плаћања накнада ‒ није у 

сагласности са одредбама чл. 62. и 69, чланом 70. став 1. тачка 2, чланом 90. став 1. тач. 

1, 3. и 4. и чланом 108. Устава Републике Српске. У образложењу наведеног, након 

цитирања релевантних одредби предметног закона којим су уређена питања врсте и 

обвезници накнаде, као и основ плаћања исте, истиче се да је Влада, позивом на 

оспорену законску одредбу, донијела Уредбу о накнадама за оптерећивање животне 

средине амбалажним отпадом ("Службени гласник Републике Српске" бр. 101/12 и 

38/13), којом је утврдила критеријуме за обрачун накнаде за оптерећивање животне 

средине амбалажним отпадом, ослобађање од плаћања, обвезнике, висину и начин 

обрачунавања и плаћања накнаде, што, по мишљењу предлагача, спада у законску 

материју, коју је требало уредити предметним законом, а не поменутом уредбом. Уз то, 

предлагач указује на примјену оспореног законског рјешења и тврди да обвезници ове 

накнаде, до доношења поменуте Уредбе, нису имали сазнања о висини, основици и 

критеријумима за обрачун исте. Предлаже да Суд утврди да оспорена законска одредба 

није у сагласности са Уставом Републике Српске.   

  

Поред тога, предлагач сматра да оспорена законска одредба није ваљан правни 

основ за доношење оспорене Уредбе о накнадама за оптерећивање животне средине 
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амбалажним отпадом ("Службени гласник Републике Српске" бр. 101/12 и 38/13), те да 

овим законом Влади није дато изричито овлашћење за доношење овог акта. Због тога 

предлагач поменуту уредбу оспорава у цјелини, а уколико то није основано оспорава 

чл. 1, 4, 6, 8, 9, 11,  14. и 18.  Уредбе, јер се на овај начин, како тврди, мијењају одредбе 

члана 17. став 1. тачка б), члана 18. став 1. тачка в), те чл. 19. и 23. Закона о Фонду и 

финансирању заштите животне средине Републике Српске. Образлажући наведено 

истиче: да се накнада као јавни приход, према члану 62. Устава, не прописује уредбом, 

већ законом; да предметним законом није одређена врста акта којим ће Влада 

регулисати предметна питања, нити накнаде из члана 17. Закона које треба да се 

регулишу посебним актом; да је предмет регулисања оспорене Уредбе, иако постоје и 

друге врсте отпада, само накнада за амбалажни отпад; да је чланом 20. став 2. Закона 

предвиђено доношење рјешења, као појединачног акта Фонда, на основу посебних 

аката Владе, којима се одређује врста загађивања, производи који послије употребе 

постају посебни токови отпада, критеријуми за обрачун накнада, обвезници, висина, 

начин обрачунавања и плаћања накнада; да је истим законом установљена накнада за 

оптерећивање животне средине отпадом, дакле општим појмом који подразумијева све 

врсте отпада дефинисане чланом 4. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 53/02 и 65/08); да предметним законом није установљена 

накнада за оптерећивање животне средине амбалажним отпадом, па је на овај начин 

Влада измијенила законом прописану накнаду која се плаћа за финансирање Фонда и 

заштите животне средине и увела ослобађање од плаћања накнаде, што представља 

материју која се, такође, уређује законом; да је оспореним чланом 4. став 1. Уредбе 

проширен члан 18. предметног закона, јер одређује обвезнике и предвиђа случајеве кад 

се плаћа накнада за амбалажни отпад, док је ставом 2. истог члана у потпуности 

измијењен критеријум за обрачун накнаде из члана 19. овог закона; да се чланом 6. 

Уредбе уводе двије подврсте накнаде за амбалажни отпад, које законом нису 

предвиђене, и то: евидентирајућа и посебна накнада, чиме се мијења и начин обрачуна 

истих у односу на члан 23. Закона; да су чланом 8. ове уредбе, иако то законом није 

предвиђено, прописани критеријуми за ослобађање од плаћања посебне накнаде; да 

Закон не садржи основ да се Уредбом пропише обавеза прибављања дозволе за 

управљање отпадом коју је, у вријеме важења, предвиђао члан 9. ове уредбе; да Закон 

не прописује обавезу обавезног извјештавања ресорног министарства о управљању 

амбалажним отпадом, ради обрачуна висина накнаде како је то предвиђено чланом 11. 

Уредбе, нити, за разлику од члана 18. овог акта, садржи временске одреднице и правила 

за обрачун накнада. Предлагач је, накнадним поднеском, указао да Фонд ретроактивно 

примјењује одредбе Уредбе о измјенама и допунама Уредбе о накнадама за 

оптерећивање животне средине амбалажним отпадом ("Службени гласник Републике 

Српске" број 38/13) и на обрачун посебне и евидентирајуће накнаде за 2012. годину. На 

тај начин се, по мишљењу предлагача, оспореним одредбама предметне уредбе не врши 

разрада појединих законских одредби, како је то прописано чланом 69. став 2. Закона о 

републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 118/08, 11/09, 74/10, 

86/10 и 24/12), већ измјене и допуне одредби Закона о Фонду и финансирању заштите 

животне средине Републике Српске, чиме је доносилац акта изашао из оквира својих 

надлежности и повриједио принципе из члана 5. ал. 4. и 7, те члана 108. Устава.    

 

Суд је на сједници одржаној дана 25. марта 2015. године, сагласно члану 9. 

Пословника о раду Уставног суда Републике Српске («Службени гласник Републике 

Српске» бр. 114/12, 29/13 и 90/14), одлучио да о приједлозима води јединствен 

поступак, припајајући приједлог број У-25/14 првоприспјелом приједлогу број У-24/14.   
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У одговору на приједлог који је доставила Народна скупштина Републике 

Српске наводи из приједлога су оцијењени као неосновани и да се уско тумаче уставне 

одредбе, као и одредбе предметног закона, те наведено: да је уставни основ за 

доношење предметног закона садржан у тачки 13. Амандмана XXXII на Устав 

Републике Српске, којим је мијењан члан 68. Устава; да су нетачне тврдње да је 

доносилац оспореног закона делегирао своја овлашћења Влади, као органу извршне 

власти; да су чланом 17. став 1. предметног закона утврђене накнаде за финансирање 

заштите животне средине, које плаћају загађивачи животне средине; да су чланом 18. 

тач. б) и д) овог закона дефинисани обвезници плаћања накнаде за финансирање 

заштите животне средине, а чланом 19. критеријуми за обрачунавање ових накнада, док 

је чланом 20. Закона прописана обавеза Фонда да доноси рјешења о плаћању накнада 

на период од једне календарске године и то на основу посебних аката Владе Републике 

Српске, те да је Влада Републике Српске, у складу са предметним законом, донијела 

оспорену Уредбу и да је чланом 11. исте одређено да се висина накнаде утврђене 

законом обрачунава на основу годишњег извјештаја о управљању амбалажним 

отпадом. Притом сматрају да је предлагач незадовољан оспореним законским 

рјешењем и чињеницом да постоји обавеза плаћања ове врсте накнаде. Предлажено је 

да Суд поднесени приједлог одбије. 

 

У одговору на приједлог који је Суду доставила Влада Републике Српске истиче 

се да су наводи из приједлога неосновани из сљедећих разлога: да су чланом 17. Закона 

о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске дефинисана 

намјенска средства из којих се обезбјеђују средства за финансирање Фонда, заштите 

животне средине и обновљивих извора енергије, те да су уз постојећу накнаду за 

заштиту вода, која се плаћа сходно Закону о водама ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 50/06 и 92/09) и која средства се користе за финансирање заштите животне 

средине, уведене накнада коју плаћају загађивачи животне средине и накнада за 

оптерећивање животне средине отпадом, те да се рјешења о плаћању истих, према 

члану 20. и 29. Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике 

Српске, доносе на основу посебних аката Владе Републике Српске, док се чланом 43. 

Закона о Влади Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 118/08) 

дефинишу акти које Влада у оквиру своје надлежности доноси. Такође, сматрају да 

оспореним одредбама Уредбе нису извршене измјене одредби Закона о Фонду и 

финансирању заштите животне средине Републике Српске, већ се детаљније нормирају 

законом прописане обавезе, критеријуми и обвезници плаћања накнаде за амбалажу и 

амбалажни отпад, у мјери у којој је то неопходно за његово провођење. Због наведеног 

је предлажено да Суд поднесени приједлог за оцјену уставности и законитости 

оспорених чланова 1, 4, 6, 8, 9, 11, 14. и 18. предметне уредбе одбије.    

 

Оспореном одредбом члана 20. став 2. Закона о Фонду и финансирању заштите 

животне средине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број  

117/11) прописано је да се рјешење из става 1. овог члана доноси на основу посебних 

аката Владе, којима се одређује врста загађивања, производи који послије употребе 

постају посебни токови отпада, критеријуми за обрачун накнада и обвезници, висина и 

начин обрачунавања плаћања накнада.  

 

Чланом 7. Закона о измјенама и допунама Закона о Фонду и финансирању 

заштите животне средине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

број 63/14) у члану 20. у ставу 1. оспореног Закона о Фонду и финансирању заштите 

животне средине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број  
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117/11) послије ријечи "године" додају се запета и ријечи " ако није другачије уређено 

другим прописом", док се став 4. мијења и гласи: "Обвезници плаћају накнаде на 

основу рјешења из става 2. овог члана, а изузетно се накнаде из става 1. овог члана 

плаћају и без доношења рјешења, уколико је тако утврђено посебним прописом". 

 

Уредбу о накнадама за оптерећивање животне средине амбалажним отпадом 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 101/12, 38/13 и 36/15) донијела је Влада 

Републике Српске (у даљем тексту: Уредба) на основу члана 20. став 2. Закона о Фонду 

и финансирању заштите животне средине Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број  117/11) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број  118/08).  

  

Оспореним чланом 1. Уредбе је прописано да се овом уредбом утврђују 

критеријуми за обрачун накнаде за оптерећивање животне средине амбалажним 

отпадом и ослобађање од плаћања те накнаде, обвезници плаћања накнаде, висина 

накнаде, начин обрачунавања и плаћања накнаде. 

  

Оспореним чланом 4. Уредбе је прописано да се накнада за оптерећивање 

животне средине амбалажним отпадом обрачунава и плаћа за произведену и увезену 

амбалажу или амбалажу у коју је упакован производ који послије употребе постаје 

амбалажни отпад, а која се први пут ставља у промет на територији Републике Српске 

(став 1), да се критеријуми за обрачун накнаде из става 1. овог члана, у складу са 

Законом о Фонду и финансирању заштите животне средине, утврђују према: а) врсти (а 

то су: папир/картон, пластика, стакло, метали, дрво) и количини амбалаже стављене у 

промет, б) саставу амбалаже, в) намјени амбалаже (једнократна и вишекратна) и г) 

испуњености циљева за поновно искоришћавање и рециклажу амбалажног отпада (став 

2). 

Чланом 1. Уредбе о измјенама и допуни Уредбе о накнадама за оптерећивање 

животне средине амбалажним отпадом („Службени гласник Републике Српске“ број  

36/15) у цитираном члану 4. у ставу 1. предметне уредбе ријеч "који" замијењена је 

ријечју "која".  

 

Оспореним чланом 6. Уредбе је прописано да накнаду из члана 4. став 1. ове 

уредбе чини збир евидентирајуће накнаде и посебне накнаде за управљање амбалажним 

отпадом: Накнада = евидентирајућа накнада (Не) + посебна накнада (Нп) (став 1), а 

обрачун евидентирајуће накнаде и посебне накнаде за управљање амбалажним отпадом 

се врши према сљедећим формулама: а) формула за израчунавање евидентирајуће 

накнаде је: Не = Т × Ке, при чему је: 1) Т ‒ укупна количина амбалажног отпада 

изражена килограмима која је пласирана на тржиште, 2) Ке ‒ коефицијент 

евидентирајуће накнаде изражен у конвертибилним маркама по килограму амбалаже; б) 

формула за израчунавање посебне накнаде за управљање амбалажним отпадом је: Нп= 

(ИР-ОРи) × КРи, при чему је: 1) ИР – количина амбалажног отпада коју је потребно 

поновно искористити и рециклирати у односу на дефинисане циљеве, изражена у 

килограмима, а израчунава се према формули: ИР = Т × ЦИР, 2) Т ‒ укупна количина 

амбалажног отпада изражена у килограмима која је пласирана на тржиште, 3) ЦРи ‒ 

проценат поновно искоришћеног и рециклираног амбалажног отпада утврђен као циљ 

за сваку годину, 4) под индексом "и" подразумијева се посебно свака врста амбалажног 

отпада, односно "и" може да буде: стакло, метал, папир/картон, пластика и/или дрво, 5) 

ОРи - количина амбалажног отпада према врсти амбалаже која је поновно искоришћена 

или рециклирана, изражена у килограмима, 6) КРи – коефицијент посебне накнаде за 
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поновно искоришћење и рециклажу 1 кг амбалажног отпада према врсти амбалаже, 

изражен у конвертибилним маркама.    

Чланом 2. Уредбе о измјенама и допуни Уредбе о накнадама за оптерећивање 

животне средине амбалажним отпадом ("Службени гласник Републике Српске" број 

36/15) у члану 6. у ставу 2. предметне уредбе измијењена је тачка б), која гласи: 

"формула за израчунавање посебне накнаде за управљање амбалажним отпадом је: Нп 

= ∑ (ИР-ОРи) × КРи, при чему је: 1) ИР – количина амбалажног отпада изражена у 

килограмима (кг) коју је потребно поновно рециклирати у односу на дефинисане 

циљеве, а израчунава се према формули: ИР = Ти × ЦРи; 2) Ти ‒ количина амбалажног 

отпада пласирана на тржиште према врсти амбалаже; 3) ЦРи ‒ проценат поновно 

искоришћеног и рециклираног амбалажног отпада утврђен као циљ за сваку годину; 4) 

ОРи - количина амбалажног отпада према врсти амбалаже која је поновно искоришћена 

или рециклирана, изражена у килограмима, 5) КРи – коефицијент посебне накнаде за 

поновно искоришћење и рециклажу 1 кг амбалажног отпада према врсти амбалаже, 

изражен у конвертибилним маркама".  

 

Оспореним чланом 9. Уредбе је прописано да је обвезник плаћања накнаде који 

обезбјеђује сопствено поступање амбалажним отпадом дужан прибавити дозволу за 

управљање отпадом у складу са условима прописаним чл. 22. и 23. Уредбе о 

управљању амбалажом и амбалажним отпадом (“Службени гласник Републике Српске” 

број 50/11).   

Чланом 4. Уредбе о измјенама и допунама Уредбе о накнадама за оптерећивање 

животне средине амбалажним отпадом ("Службени гласник Републике Српске" број 

38/13) овај члан је брисан. 

 

 Оспореним чланом 11. Уредбе је прописано да се висина накнаде обрачунава на 

основу годишњег извјештаја о управљању амбалажним отпадом, коју обвезник плаћања 

накнаде и оператер достављају министарству надлежном за заштиту животне средине и 

Фонду, најкасније до 31. марта текуће године за претходну календарску годину, у 

складу са прописима којим се уређују управљање амбалажом и амбалажним отпадом и 

финансирање заштите животне средине Републике Српске (став 1), те да се уз извјештај 

из става 1. овог члана достављају и докази који потврђују тачност података наведених у 

извјештају (став 2). 

Чланом 3. Уредбе о измјенама и допуни Уредбе о накнадама за оптерећивање 

животне средине амбалажним отпадом ("Службени гласник Републике Српске" број 

36/15) у цитираном члану 11. предметне уредбе ријечи "министарству надлежном за 

заштиту животне среднине (у даљем тексту: Министарство)  и" су брисане.  

 

 Оспореним чланом 14. Уредбе је прописано да се евидентирајућа накнада из 

члана 6. став 1. ове уредбе уплаћује на рачун јавних прихода буџета Републике Српске, 

распоређује на рачун Фонда и намјенски троши за обављање послова праћења 

годишњих извјештаја о управљању амбалажним отпадом, вођење базе података, 

контроле и евиденције обвезника система управљања амбалажним отпадом.  

Чланом 5. Уредбе о измјенама и допуни Уредбе о накнадама за оптерећивање 

животне средине амбалажним отпадом ("Службени гласник Републике Српске" број 

36/15) у цитираном члану 14. предметне уредбе додат је нови став 1. који гласи: 

"Оператер система управљања амбалажним отпадом плаћа све евидентирајуће накнаде 

свих свијих обвезника, а које су обрачунате према формулама које су прописане овом 

уредбом, Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике 
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Српске (у даљем тексту: Фонд) једном годишње приликом подношења годишњег 

извјештаја", а досадашњи став 1. постаје став 2.  

 

 Оспореним чланом 18. Уредбе је прописано да се за 2012. и 2013. годину 

накнада из члана 4. став 1. ове уредбе обрачунава и плаћа према испуњености општих 

циљева за поновно искоришћавање и рециклажу амбалажног отпада (став 1) и да се за 

период од 2014. до 2016. године накнада из члана 4. став 1. ове уредбе обрачунава и 

плаћа према испуњености општих циљева за поновно искоришћавање и рециклажу 

амбалажног отпада и специфичних циљева за рециклажу амбалажног отпада (став 2). 

Чланом 6. Уредбе о измјенама и допуни Уредбе о накнадама за оптерећивање 

животне средине амбалажним отпадом ("Службени гласник Републике Српске" број 

36/15) члан 18. је измијењен и гласи: " За 2012, 2013, 2014. и 2015. годину накнада из 

члана 4. став 1. ове уредбе обрачунава се и плаћа према испуњености општих циљева за 

поновно искоришћавање и рециклажу амбалажног отпада (став 1), а за 2016. годину 

накнада из члана 4. став 1. ове уредбе обрачунава се и плаћа према испуњености 

општих циљева за поновно искоришћавање и рециклажу амбалажног отпада и 

специфичних циљева за рециклажу амбалажног отпада (став 2)".  

 

У поступку оцјењивања уставности оспорене законске одредбе и уставности и 

законитости оспорених одредби предметне уредбе Суд је имао у виду одредбе Устава 

Републике Српске којим је утврђено: да човјек има право на здраву животну средину и 

да је свако, у складу са законом, дужан да у оквиру својих могућности штити и 

унапређује животну средину (члан 35); да Народна скупштина доноси законе, друге 

прописе и опште акте (члан 70. став 1. тачка 2); да Република и општина буџетом 

утврђују јавне приходе и јавне расходе, те да су средства буџета порези, таксе и други 

законом утврђени приходи (члан 62); да је обавеза плаћања пореза и других дажбина 

општа и утврђује се према економској снази обвезника (члан 63); да Република уређује 

и обезбјеђује, поред осталог, заштиту животне средине (тачка 13. Амандмана XXXII на 

Устав, којим је замијењен члан 68. Устава) и да се државна власт у Републици 

организује на начелу подјеле власти, односно да уставотворну и законодавну власт 

остварује Народна скупштина, да извршну власт врши Влада и да судска власт припада 

судовима (члан 69).  

 

Такође, Суд је имао у виду да је одредбама Устава у односу на које предлагач 

оспорава наведене одредбе предметних општих аката, утврђено да се уставно уређење 

Републике темељи, између осталог, на владавини права, парламентарној демократији и 

подјели власти (члан 5. став 1. ал. 4. и 7), да Влада предлаже законе, друге прописе и 

опште акте, обезбјеђује провођење и извршава законе, друге прописе и опште акте, те 

доноси уредбе, одлуке и друга акта за извршавање закона (члан 90. став 1. тач. 1, 3. и 4) 

и да закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у сагласности са 

Уставом, односно да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом 

(члан 108). 

 

 Суд је у овом уставноправном спору, прије свега, имао у виду да је Законом о 

Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр.  117/11 и 63/14) уређен статус, дјелатност, организација, 

приходи и начин коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине и 

енергетску ефикасност Републике Српске (у даљем тексту: Фонд), као и услови, 

поступак и начин финансирања заштите животне средине и енергетске ефикасности 

(члан 1), те прописано: да се средства за финансирање Фонда, заштите животне 
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средине, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, у складу са овим 

законом, обезбјеђују из намјенских средстава: а) накнаде коју плаћају загађивачи 

животне средине, б) накнаде за оптерећивање животне средине отпадом, в) накнаде за 

заштиту вода коју плаћају власници транспортних средстава која користе нафту или 

нафтне деривате у складу са Законом о водама ("Службени гласник Републике Српске", 

број: 50/06 и 92/09), г) средстава остварених по основу међународних програма, 

пројеката и других активности у области заштите животне средине, енергетске 

ефикасности и обновљивих извора енергије, д) прилога, донација, поклона и помоћи и 

ђ) из других извора у складу са законом (члан 17. тачка а) и б), док су чланом 18. 

дефинисани загађивачи животне средине, обвезници плаћања накнада из члана 17. тач. 

а) и б) овог закона, и то: а) правна и физичка лица чије дјеловање директно или 

индиректно узрокује загађење животне средине у смислу Закона о заштити животне 

средине, других закона и међународних прописа, б) правна и физичка лица која 

производе или увозе производе/робу који су штетне твари или их садрже, у складу са 

Законом о заштити животне средине, другим прописима и међународним прописима, 

односно производе/робу који могу значајније да оптерете животну средину, в) правна и 

физичка лица која производе или увозе производе/робу који послије употребе постају 

посебни токови отпада, г) енергетски субјекти који обављањем енергетске дјелатности 

емитују у атмосферу угљен-диоксид (CO2), сумпор-диоксид (SO2), азотне оксиде (Nox) 

и чврсте честице, д) правна и физичка лица која оптерећују животну средину 

одбацивањем отпада (став 1), те да су физичка лица из става 1. овог члана предузетници 

који обављају дјелатност у своје име и за свој рачун ради стицања добити у складу са 

прописом који регулише занатско-предузетничку дјелатност (став 2); да се накнаде из 

члана 17. тачка а) и б) овог закона, које плаћају обвезници одређени чланом 18. 

обрачунавају се, на основу података које министарство води у Регистру постројења и 

загађивача, према сљедећим критеријумима: а) врсти, количини или особини емисија из 

појединог извора, б) врсти, количини или особини емисија произведеног или 

одложеног отпада, в) садржају материја штетних по животну средину у сировини, 

полупроизводу и производу, г) количини, јачини утицаја и врсти емисије загађујућих 

материја, које имају директан или индиректан утицај на животну средину, те других 

захвата или појава неповољних за животну средину, д) врсти енергената, начину и 

условима производње енергије и ђ) количини и врсти отпада којим се оптерећује 

животна средина (члан 19); да рјешење о плаћању накнада из члана 17. тачка а) и б) 

овог закона Фонд доноси за период од једне календарске године, ако није другачије 

уређено другим прописом, а плаћање се врши мјесечно, најкасније до петнаестог дана 

текућег мјесеца за протекли мјесец, да се рјешење из става 1. овог члана доноси на 

основу посебних аката Владе, којима се одређује врста загађивања, производи који 

послије употребе постају посебни токови отпада, критеријуми за обрачун накнада и 

обвезници, висина и начин обрачунавања плаћања накнада, да се накнаде из става 1. 

овог члана уплаћују на рачун јавних прихода буџета Републике Српске и распоређују 

на рачун Фонда, да обвезници плаћају накнаде на основу рјешења из става 2. овог 

члана, да се против рјешења Фонда може изјавити жалба министарству у року од осам 

дана од дана пријема рјешења, посредством Фонда, да по жалби на првостепено 

рјешење Фонда из става 4. овог члана рјешава министар надлежан за заштиту животне 

средине, те да на захтјев обвезника Фонд може да донесе рјешење за плаћање накнаде и 

за обрачунски период краћи од једне календарске године у случају престанка 

пословања, статусне промјене која доводи до престанка рада обвезника или промјене 

дјелатности обвезника плаћања накнаде (члан 20); да се средства  Фонда  користе за  

финансирање  заштите  животне  средине, енергетске  ефикасности  и  обновљивих  

извора  енергије, у складу са законом, статутом, програмом  рада  Фонда,  као и 
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стратешким документима Републике, а нарочито за: а) заштиту, очување и  побољшање  

квалитета ваздуха, воде, земљишта и шума, као и  ублажавање  ефеката  промјене  

климе и заштиту озонског омотача, б) санирање депонија отпада, подстицање смањења 

настанка отпада, поновну употребу и рециклажу отпада, в) подстицање на увођење 

технолошких процеса који смањују или  потпуно елиминишу негативне утицаје на 

животну средину, г) заштиту и очување биодиверзитета и геодиверзитета, д) 

подстицање одрживог коришћења заштићених природних добара, ђ) подстицање 

одрживог развоја руралних подручја, е) подстицање унапређивања енергетске 

ефикасности, ж) подстицање реализације пројеката енергетске ефикасности и 

обновљивих извора енергије у јавном сектору, з) подстицање коришћења и 

истраживања обновљивих извора енергије и њиховог коришћења у сврху повећања 

енергетске ефикасности, и) подстицање чистијег транспорта, ј) подстицање образовних, 

истраживачких, иноваторских и развојних студија, програма и пројеката из области 

заштите животне средине и к) финансирање  програма еколошког образовања и јачања 

јавне свијести о питањима очувања животне средине и одрживог развоја, док Фонд 

може учествовати и у финансирању програма, пројеката и других активности на 

територији Републике за намјене из става 1. овог члана ако их организују и 

финансирају међународне организације, финансијске институције и тијела или друга 

страна правна лица (члана 23); да ће Влада у року од годину дана од дана ступања на 

снагу овог закона донијети акта из члана 20. став 2. овог закона (став 1) и да ће 

министар у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона донијети 

правилник о облику, садржају и начину вођења евиденције обвезника плаћања накнада, 

који је предвиђен одредбом члана 26. став 4. овог закона (члан 29).  

 

Поред тога, Законом о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 

Српске” број 118/08), у члану 43. ставови 1. и 2. прописано је да о питањима из своје 

надлежности Влада доноси: уредбе, одлуке, смјернице, инструкције, рјешења, закључке 

и друга акта, у складу са законом, те 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. 

 

Имајући у виду разлоге оспоравања наведене одредбе Закона о Фонду и 

финансирању заштите животне средине Републике Српске, Суд је имао у виду и Закон 

о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“ број 71/12) који је 

дефинисао животну средину као скуп природних и створених вриједности чији 

комплексни међусобни односи чине окружење, односно простор и услове за живот, 

односно чији су елементи земљиште, ваздух, вода, биосфера, као и изграђена 

(вјештачка) животна средина која је настала као резултат дјелатности људског фактора 

који је уз то и саставни дио животне средине (члан 14. тач. ђ) и ж), те да заштита од 

штетног отпада по животну средину обухвата све врсте супстанци и производа, 

укључујући амбалажу и материјал за паковање тих супстанци, односно све врсте 

производа који се одлажу или за које се планира да ће бити одложени, као и да је 

ималац отпада дужан да предузима адекватне мјере за управљање отпадом и обезбиједи 

основне мјере ради спречавања или смањења настајања, поновну употребу и рециклажу 

отпада, издвајање секундарних сировина и коришћење отпада као енергента, односно 

одлагање отпада, док се посебним прописима уређују планирање управљања отпадом, 

дозволе за управљање отпадом, надзор над управљањем отпадом, дјелатности и 

одговорности управљања отпадом, прекогранично кретање отпада и накнада штете 

(члан 22).   
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Прописивањем као у члану 20. став 2. Закона о Фонду и финансирању заштите 

животне средине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број  

117/11 и 63/14) да се рјешење о плаћању накнада из члана 17. т. а) и б) Закона о Фонду 

и финансирању заштите животне средине Републике Српске доноси на основу 

посебних аката Владе којима се одређују врста загађивања, производи који послије 

употребе постају посебни токови отпада, критеријуми за обрачун накнада и обвезници, 

висина и начин обрачунавања плаћања накнада, по оцјени Суда, дошло је до повреде 

члана 69. Устава који говори о подјели власти. Наиме, наведена питања не спадају у 

надлежност Владе, јер се не ради о материји извршавања закона, већ су то основна 

питања од којих зависи ова накнада и она се морају регулисати законом. Дакле, на овај 

начин извршни орган је преузео улогу законодавца чиме је нарушено начело подјеле 

власти из члана 69. Устава. 

 

Исто тако, оваквим прописивањем је дошло и до повреде члана 62. Устава којим 

је прописано да су средства буџета порези, таксе и други законом утврђени приходи. У 

овом случају законом је уведена накнада коју плаћају загађивачи животне средине и 

накнада за оптерећивање животне средине отпадом које представљају јавни приход, 

због чега је законом требало регулисати и сва битна питања у вези са том накнадом.  

 

С обзиром на изложено, Суд је, такође, оцијенио да су оспореном законском 

одредбом доведена у питање и темељна уставна начела на којима почива уставно 

уређење Републике и то начело владавине права, парламентарне демократије и подјеле 

власти утврђене чланом 5. став 1. ал. 4. и 7. Устава Републике Српске.  

          

Због свега наведеног Суд је одлучио да члан 20. став 2. Закона о Фонду и 

финансирању заштите животне средине Републике Српске није у сагласности са 

Уставом.  

 

Како је овај члан Закона био правни основ за доношење Уредбе о накнадама за 

оптерећивање животне средине амбалажним отпадом, Суд је утврдио да ни ова уредба 

није 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, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић, академик проф. др Снежана 

Савић.   

 

Број: У-24/14                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

30. септембар 2015. године                             УСТАВНОГ СУДА 

 

                                    Џерард Селман 
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С обзиром на то да одређивање врсте загађивања, производа који послије 

употребе постају посебни токови отпада, критеријума, висине и начина 

обрачунавања плаћања накнада, представљају основна питања која се морају 

регулисати законом, дошло је до повреде начела подјеле власти јер су иста питања 

уређена нормативним актом извршног органа. 

 

 У случају када Уставни суд утврди да одређена одредба закона није у складу 

са Уставом, са Уставом није у складу нтии подзаконски нормативни акт који је 

донесен на темељу такве неуставне одредбе.  
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Одлука 

Број: У-30/14 oд 30. септембра 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 84/15 

 

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 30. септембра 

2015. године, д о н и о  ј е  

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости чл. 11. 

став 5. и чл. 32. став 2. и 4. Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији 

(„Службени гласник Града Бања Лука“ број 8/12).  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Заједница етажних власника Булевар Цара Душана број 1 Бања Лука, поднијела 

је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) приједлог за оцјену 

уставности и законитости чл. 11. став 5. и чл. 32. став 2. и 4. Одлуке о јавном водоводу 

и јавној канализацији („Службени гласник Града Бања Лука“ број 8/12), коју је 

донијела Скупштина града Бања Лука. Предлагач сматра да доносилац оспорене 

одлуке, према Закону о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске“ број 124/11), Закону о одржавању зграда („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/11), Закону о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ број 

29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и „Службени гласник Републике Српске“ бр. 17/93, 3/96, 

39/03 и 74/04) и Закону о заштити потрошача у Републици Српској („Службени гласник 

Републике Српске“ број 6/12), није овлашћен да својом одлуком пропише обавезу 

корисника комуналне услуге испоруке воде да закључе уговор о међусобним односима 

у погледу обрачуна и плаћања утрошка воде, односно да солидарно одговарају за 

плаћање ове обавезе. Истиче се да уређење облигационих односа, сходно тачки 6. 

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

није у надлежности јединице локалне самоуправе, већ Републике. Образлажући ове 

тврдње, предлагач наводи: да му, иако није корисник ове услуге нити је закључио 

уговор са даваоцем услуге, „Водовод“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Водовод) 

испоставља рачун за извршену испоруку воде, те да су стварни корисници ове услуге 

етажни власници у односној згради, који су исту обавезни  платити; да је поменути 

рачун, сходно члану 29. Закона о извршном поступку („Службени гласник Републике 

Српске“ број 59/03), вјеродостојна исправа што имплицира одређене правне посљедице 

приликом рјешавања, евентуалних, спорних облигационих односа; да је Законом о 

одржавању зграда прописано да заједница етажних власника управља зградом (чланом 

18. став 1) и да није дужна да се стара о плаћању рачуна других обвезника; да је 

Законом о заштити потрошача у Републици Српској дефинисано да је потрошач 

искључиво физичко лице, те да се одредбе овог закона односе и на економске услуге од 

општег интереса међу којим је и услуга испоруке воде и одвода отпадних вода (члана 2. 

став 1. тачка а), док је трговац дужан да потрошачу благовремено и без накнаде изда 

одговарајући рачун за пружену економску услугу (члан 46. став 4), те да се обавеза 

плаћања услуга мора односити само на стварног корисника и на страну која је 
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потписала уговор (члан 48. став 2). Предлаже да Суд утврди да оспорене одредбе ове 

одлуке нису у сагласности са Уставом Републике Српске и законом.      

У одговору на наводе из приједлога који је доставило Одјељење за комуналне и 

стамбене послове и послове саобраћаја Градске управе Града Бања Лука, након 

цитирања релевантних законских и оспорених одредби предметне одлуке, наведено је: 

да оспорену одредбу члана 11. став 5. Одлуке треба посматрати у контексту осталих 

одредби овог члана, којим су прописани услови за привремено прикључење, тј. да 

корисник прикључка, који није дио јавне водоводне мреже, треба да има ријешене 

имовинске односе са власником земљишта преко којег се гради прикључак или 

водомјерно окно, што се доказује уговором овјереним код нотара; да оспорена одредба 

члана 32. став 2. Одлуке није у супротности ни са једним законом које је предлагач 

навео, јер разлика између очитаног стања главног водомјера и збира очитаних стања 

потрошње са секундарних водомјера настаје због губитка воде усљед неодржавања 

заједничких водоводних инсталација или потрошње воде у заједничким просторијама. 

Поред тога, наведено је да је заједница етажних власника, према члану 22. Закона о 

одржавању зграда, надлежна за одржавање заједничких дијелова и уређаја зграде, као и 

за коришћење заједничких дијелова зграде, па је издавање рачуна за разлику потрошње 

воде на име те заједнице у складу са наведеном одредбом овог закона; да је оспорена 

одредба члана 32. став 4. Одлуке изузетак од правила, пошто се у објектима 

вишенамјенске структуре из техничких разлога не могу уградити водомјери за јединице 

становања/пословне намјене. Како је цијена воде за ове јединице различита, а нема 

могућности мјерења такве потрошњи воде, то је било неопходно прописати да су 

корисници ових услуга обавезни међусобно закључити уговор, који овјерава нотар. 

Овакво прописивање солидарне одговорности је сагласно одредбама члана 413. Закона 

о облигационим односима јер има више дужника у дјељивој обавези, а који су 

солидарни дужници осим ако та обавеза није искључена уговором. На основу 

наведеног предложено је да Суд приједлог одбије. 

У одговору на наводе из приједлога који је доставио „Водовод“ а.д. Бања Лука 

истакнута је одредба члана 16. став 1. Закона о комуналним дјелатностима („Службени 

гласник Републике Српске“ број 124/11), којом је прописано да се пружање и 

коришћење комуналних услуга врши на основу уговора закљученог између даваоца и 

корисника комуналних услуга. Стога је Водовод, као давалац предметних комуналних 

услуга, обавезан да са корисником закључи уговор о коришћењу ових услуга, како је то 

предвиђено чланом 6. став 5. предметне одлуке. У супротном ће  корисник услуге 

сносити санкцију прописану чланом 19. став 2. поменутог закона, односно  искључење 

из система испоруке воде. Притом се указује на чињеницу да у зградама гдје постоје 

заједнички водомјери, чији је власник прикључка заједница етажних власника, није 

могуће закључити појединачне уговоре о испоруци воде, па рачун гласи на односну 

заједницу, док се за појединачне стамбене јединице потрошња, тј. испостављени рачун 

дијели на број чланова домаћинства, као и да се у новоизграђеним стамбеним објектима 

врши уградња секундарних водомјера, те да се код уградње водомјера у породичним 

стамбеним зградама тражи најближа удаљеност од водоводног окна. С обзиром на то да 

у одређеним случајевима водоводни прикључак технички није могуће поставити на 

јавној површини, оспореном одредбом члана 11. став 5. Одлуке прописани су услови за 

издавање одобрења за водоводни прикључак, односно обавеза корисника да достави 

сагласност власника земљишта за исто и уговор солидарних дужника о начину 

коришћења и плаћања ове услуге. Наглашава се да се ова одредба не односи на 

заједницу етажних власника како то наводи предлагач, као кориснике/ потрошаче дуги 

низ година, међу којим је и предлагач од 25. октобра 1988. године, већ на ситуацију 

када је у питању градилишни прикључак (члан 14) и нови потрошачи, као и чињеница 
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да се, након измјене финансијских прописа, плаћање ове обавезе врши искључиво 

путем поштанских или банкарских шалтера. 

Одлуку о јавном водоводу и јавној канализацији („Службени гласник Града 

Бања Лука“ број 8/12) донијела је Скупштина града Бања Лука на основу члана 6. 

Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број 

124/11), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 32. Статута Града Бања Лука („Службени 

гласник Града Бања Лука“ бр. 25/05 и 30/07).   

Оспореном одредбом члана 11. став 5. ове одлуке је прописано да се одобрење за 

прикључак врши на основу захтјева, уз који се доставља сагласност власника 

земљишта-преко којег се полаже прикључни цјевовод (односно гдје се поставља 

водомјерно окно), овјерена од стране нотара и уговор овјерен од стране нотара, којим 

се сви корисници солидарно обавезују о начину коришћења и плаћања утрошка воде.  

Оспореним одредбама члана 32. исте одлуке је прописано да је за стамбене 

јединице, разлика између очитавања главног водомјера и збира потрошње са 

припадајућих секундарних водомјера, заједничка потрошња, коју плаћају сви 

корисници секундарних водомјера, а за разлику потрошње се испоставља рачун на име 

заједнице етажних власника, као други дио рачуна (став 2) и да су у објектима 

вишенамјенске структуре (становање и пословна намјена) у којима не постоје технички 

услови за уградњу водомјера за јединице становања и јединице пословања, корисници 

дужни закључити уговор о међусобним односима, у погледу обрачуна и плаћања 

утрошка воде, овјерити га код нотара и примјерак истог су обавезни доставити 

Водоводу (став 4).          

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспорених одредби предметне 

одлуке Суд је имао у виду одредбу члана 102. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, 

којим је утврђено да општина преко својих органа, у складу са законом, уређује и 

обезбјеђује обављање комуналних дјелатности.  

Уставом утврђена надлежност општине/града је детаљније уређена Законом о 

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

и 98/13), којим је прописано да самосталне надлежности општине обухватају, између 

осталих, уређење и обезбјеђење обављања комуналних дјелатности производње и 

испоруке воде, пречишћавање и одводња отпадних вода, 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). Према члану 30. став 1. 

алинеја 2. овог закона скупштина општине/града доноси одлуке и друга општа акта, те 

даје њихово аутентично тумачење.     

 Поред тога, релевантним одредбама Закона о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник Републике српске“ број 124/11) прописано је: да се као дјелатност 

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

пречишћавање и одвођење отпадних вода (члан 2. став 1. тач. а) и б)), да производња и 

испорука воде обухвата сакупљање, пречишћавање и испоруку воде корисницима за 

пиће и друге потребе водоводном мрежом до мјерног инструмента корисника, 

укључујући и мјерни инструмент, док пречишћавање и одвођење отпадних вода 

обухвата сакупљање искоришћених вода од прикључка корисника на заједничку 

канализациону мрежу, одвођење канализационом мрежом, пречишћавање и испуштање 

из мреже, као и чишћење септичких јама, те да је давалац комуналне услуге јавно 

комунално предузеће или други привредни субјект којем су повјерени послови 

обављања комуналне дјелатности, а да је корисник комуналне услуге физичко лице, 

предузетник, удружења грађана, привредно друштво и друга правна лица, органи, 

организације и институције јавних служби који на законит начин користе комуналне 
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производе и услуге (члан 3. тач. б), в), ш), т)), да јединица локалне самоуправе 

обезбјеђује организовано обављање 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, те да се за обављање комуналних дјелатности и других дјелатности од јавног 

интереса може основати јавно комунално предузеће или се ти послови могу повјерити 

другим привредним субјектима који су дужни да комуналну дјалтност која им је 

повјерена обављају у складу са овим законом и другим прописима, и да комуналне 

објекте и уређаје индивидуалне и заједничке комуналне потрошње даје даваоцу 

комуналне услуге на управљање, коришћење и одржавање (чл. 6. и 7. ст. 1. и 4), 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, те да корисник плаћа утврђену цијену за пружену 

комуналну услугу на основу рачуна који испоставља давалац комуналне услуге и који 

има снагу вјеродостојне исправе (члан 16), да је корисник дужан да омогући даваоцу 

комуналне услуге несметан приступ његовој мрежи и мјерним уређајима који се налазе 

унутар посебног дијела зграде или других некретнина корисника комуналне услуге 

(члан 17), да се средства за обављање комуналних дјелатности индивидуалне 

комуналне потрошње обезбјеђују из цијене комуналних услуга, којом се обезбјеђују и 

средства за покриће укупних расхода даваоца комуналне услуге и унапређивање 

постојећих комуналних објеката и уређаја према нормативима и стандардима у 

комуналним дјелатностима и тржишним цијенама улазних трошкова, те да цијену  

комуналне услуге утврђује давалац комуналне услуге, а сагласност на исту даје 

надлежни орган јединице локалне самоуправе (члан 20. ст. 1, 2. и 3). 

Полазећи од наведених уставних и законских одредби, Суд је утврдио да је 

Скупштина града Бања Лука овлашћена да уређује и обезбјеђује обављање и развој 

комуналних дјелатности и да својом одлуком детаљније пропише услове и начин 

обављања комуналних дјеланости, материјалне, техничке и друге услове за 

финансирање, развој, изградњу и одржавање комуналних објеката, функционисање и 

техничко-технолошко јединство система и уређаја, те јединицу обрачуна за сваку врсту 

комуналне услуге и начин наплате цијене за комуналне производе/коришћење 

комуналних услуга. По оцјени Суда, законским одредбама које су биле релевантне за 

доношење предметне одлуке дата је могућност Скупштини града да својим актом 

одреди услове и начин изградње, управљања, одржавања и коришћења јавног водовода 

и јавне канализације, као комуналних објеката у власништву Града Бања Лука.  

Сагласно наведеном Суд је утврдио да је доносилац ове одлуке управљање и 

одржавање јавног водовода и јавне канализације повјерио Водоводу (члан 5), те да је, 

регулишући питање водоводног и канализационог прикључка у поглављу II ове одлуке, 

водоводни прикључак дефинисао као спој на јавну мрежу цијеви, од јавне водоводне 

мреже до непосредно иза водомјера са водомјерним окном, а канализациони прикључак 

као спој на јавну мрежу прикључне цијеви од јавне канализационе мреже до ревизионог 

канализационог окна, који се, по правилу, постављају преко јавне површине, док су 

објекти колективног становања, стамбено-пословни и пословни објекти обавезни, осим 

наведеног прикључка, имати и секундарне водомјере са даљинским системом 

очитавања, који мјере потрошњу за сваку засебну јединицу унутар објекта, а смјештају 
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се у заједнички простор. Уз то прописана је дужност Водовода да са сваким 

корисником јавног водовода и јавне канализације закључи уговор (члан 6. и 7). 

Иако се, по правилу, водоводни и канализациони прикључак поставља преко 

јавне површине, Суд је утврдио да је овом одлуком предвиђен и случај када се спајање 

унутрашње водоводне инсталације са јавним водоводом може извршити привремено 

под условима које, у сваком конкретном случају, одређује Водовод. Одобрење за 

прикључак се врши на основу захтјева, уз који се доставља сагласност власника 

земљишта преко којег се полаже прикључни цјевовод (гдје се поставља водомјерно 

окно) овјерена од стране нотара, као и уговор, овјерен од стране нотара којим се сви 

корисници солидарно обавезују о начину коришћења и плаћања утрошка воде. На 

основу наведеног, те имајући у виду законом прописане обавезе даваоца услуге, Суд је 

оцијенио да прописивање услова, у вези са пружањем услуге водоснабдијевања, под 

којима се издаје одобрење за водоводни и канализациони прикључак који није могуће 

поставити преко јавне површине, већ преко земљишта у приватној својини, како је то 

прописано оспореном одредбом члана 11. став 5. Одлуке о јавном водоводу и јавној 

канализацији, није у несагласности са законом. Оспорено прописивање је сагласно 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 испорука воде на начин и под условима које прихвати корисник 

ове комуналне услуге. Уређење међусобних односа између корисника, који су 

дефинисани уговором између ових субјеката, сагласно члану 115. Устава Републике 

Српске, Суд није надлежан да оцјењује уставност и законитост појединачних правних 

аката као што је такав уговор.  

Оцјењујући оспорене одредбе члана 32. ст. 2. и 4. Одлуке о јавном водоводу и 

јавној канализацији Суд је, поред раније наведених релевантних законских одредби, 

имао у виду и Закон о одржавању зграда („Службени гласник Републике Српске“ број 

101/11), чијим су одредбама дефинисани заједнички дијелови зграде и уређаји који 

служе згради као цјелини или посебним дијеловима зграде, у које спадају водоводна и 

канализациона мрежа (члан 3. тач. ж), који су недјељива и неподијељена имовина 

етажних власника и 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), те 

прописано да заједница етажних власника представља посебан облик организовања 

етажних власника, која се оснива уговором, ради обављања послова управљања 

заједничким дијеловима зграде као имовином у сувласништву и заједничким 

коришћењем заједничара (члан 3. тачка и), те да одржавање заједничких дијелова 

зграде обухвата поправке, замјене и сличне послове, а то су, између осталог, редовни 

прегледи и сервисирање инсталација водовода и канализације у згради, те водомјера 

(члан 13. тач. г) и ђ)).      

Имајући у виду да је Законом о комуналним дјелатностима одређено ко се 

сматра корисником/потрошачем комуналне услуге испоруке воде и одвођења отпадних 

вода на територији града Бања Лука, а то су сва физичка и правна лица, предузетници, 

удружења грађана, органи, организације и институције јавних служби, као и наведене 

одредбе Закона о одржавању зграда, Суд је оцијенио да нису основани наводи 

предлагача да су оспореним одредбама члана 32. ставови 2. и 4. Одлуке уређена питања 

која нису у надлежности општине/града. Наиме, Суд је оцијенио да из законске обавезе 

општине/града произлази и овлашћење да, поред осталог, пропише елементе за 

образовање цијена комуналних услуга и начин њихове наплате, јер је у питању 

дјелатност производње и испоруке комуналног производа и услуга који су незамјенљив 



178 

 

услов живота и рада грађана и других субјеката на одређеном подручју. Дакле, плаћање 

цијене за коришћење комуналних услуга производње и испоруке воде и одвођење 

отпадних вода, у виду сталног мјесечног утрошка по инсталираном, заједничком или 

секундарном, водомјеру, по оцијени Суда, није у несагласности са законом. Ово стога 

што је одредбом чл. 6. тачка б) и члана 20. став 2. Закона о комуналним дјелатностима  

прописано да један од елемената за образовање цијена комуналних услуга чине и 

материјални трошкови, односно расходи даваоца комуналне услуге у обављању 

комуналних дјелатности. Поводом навода предлагача у погледу начина наплате 

предметних комуналних услуга, Суд указује да одредбе Закона о комуналним 

дјелатностима не прописују обавезан начин наплате, већ, како је то наведено овлашћују 

скупштину града да ово питање уреди својим актом. Оцјена оправданости и 

цјелисходности оспореног рјешења, као и његова примјена, према члану 115. Устава 

Републике Српске, није у надлежности овог суда. Чињеница да су оспорене одредбе 

Одлуке у сагласности са законом за чије извршење је и донесена, чини их уставном и са 

становишта члана 108. став 2. Устава Републике Српске, према којем прописи и други 

општи акти морају бити у сагласности са законом. 

 

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, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић, академик проф. др Снежана 

Савић.   

 

 

 

Број: У-30/14                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

30. септембар 2015. године                             УСТАВНОГ СУДА 

 

                                    Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 

С обзиром на то да одредбама Закона није прописан начин наплате 

комуналних услуга, већ је за то овлашћена скупштина  локалне заједнице, оцјена 

оправданости и цјелисходности појединих рјешења ових питања, као и њихова 

примјена, није у надлежности Уставног суда.  
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Рјешење 

Број: У-45/14 oд 30. септембра 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 84/15 

 

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“ број 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 30. септембра 

2015. 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 59. 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 

Министарству унутрашњих послова Републике Српске, број С/М-020-332 од 22. 

октобра 2013. године, С/М-020-332/13 од 15. јануара 2014. године и С/М-020-233/13 од 

29. јануара 2014. године, у дијелу којим се прописују услови за обављање послова и 

задатака начелника одјељења за ИКТ у ЦЈБ. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Зоран Мандић из Бијељине, кога заступа Савез синдиката Републике Српске, по 

Раденки Кајтаз, стручном сараднику Службe за бесплатну правну помоћ Савеза 

синдиката Републике Српске, канцеларија у Бијељини, дао је Уставном суду Републике 

Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 

Министарству унутрашњих послова Републике Српске, број С/М-020-332 од 22. 

октобра 2013. године. Давалац иницијативе сматра да је дискриминисан од стране 

доносиоца оспореног акта, јер истим, у оквиру прописивања услова за обављање 

послова и задатака начелника Одјељења за информационо-комуникационе технологије 

(у даљем тексту: ИКТ) у Центру јавне безбједности (у даљем тексту: ЦЈБ), није 

предвиђена завршена Војна академија - звање официр везе, док услови за обављање 

послова руководиоца одсјека за подршку и одржавање ИКТ и руководиоца одсјека за 

безбједност ИКТ предвиђају ову врсту стручне спреме. Давалац иницијативе наводи да 

су му овим ускраћена права зајемчена чланом 39. став 3. Устава Републике Српске, као 

и права гарантована Уставом БиХ и Европском конвенцијом о заштити људских права 

и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција), која нису прецизније одређена. 

Поред овога, истиче се да је оспорени начин прописивања у Правилнику у супротности 

са чланом 109. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 55/07) и 

чланом 3. тачка 2. Закона о забрани дискриминације („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“ број 59/09). С обзиром на изложено, предлаже се да Суд наложи обуставу 

извршења оспореног правилника у дијелу који се односи на радно мјесто начелника 

Одјељења за ИКТ у ЦЈБ, те да утврди његову неуставност и незаконитост у погледу 

услова за обављање ових послова, као и да наложи Министарству унутрашњих послова 

да, како се наводи, „у условима за обављање послова начелника Одјељења ИКТ у ЦЈБ 

допише „Војна академија – официр везе“.  

 

Разматрајући дату иницијативу Суд је рјешењем од 29. октобра 2014. године, 

покренуо поступак за оцјењивање уставности и законитости члана 59. Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству 
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унутрашњих послова Републике Српске, број С/М-020-332 од 22. октобра 2013. године, 

С/М-020-332/13 од 15. јануара 2014. године и С/М-020-233/13 од 29. јануара 2014. 

године у дијелу којим се прописују услови за обављање послова и задатака начелника 

одјељења за ИКТ у ЦЈБ. Истим рјешењем Суд није прихватио иницијативу за обуставу 

примјене члана 59. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста у Министарству унутрашњих послова Републике Српске, број С/М-020-332 од 

22. октобра 2013. године, С/М-020-332/13 од 15. јануара 2014. године и С/М-020-233/13 

од 29. јануара 2014. године у дијелу којим се прописују услови за обављање послова и 

задатака начелника одјељења за ИКТ у ЦЈБ. 

 

У одговору на рјешење о покретању поступка који је Министарство унутрашњих 

послова доставило Уставном суду истиче се да се приликом оспореног прописивања 

доносилац Правилника руководио, између осталог, принципом дјелотворности рада 

Министарства, као и да је исто самосталано у оцјени избора прописивања посебних 

услова за обављање послова и задатака у Министарству. С обзиром на наведено, 

доносилац оспореног акта сматра да су тврдње изнесене у иницијативи неосноване.  

 

Оспорени Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста у Министарству унутрашњих послова Републике Српске, број С/М-020-332, 

донио је министар унутрашњих послова, уз сагласност Владе Републике Српске, дана 

22. октобра 2013. године, на основу члана 69. став 1. и члана 81. став 2. Закона о 

републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 

86/10, 24/12 и 121/12), члана 11. став 1. Закона о унутрашњим пословима („Службени 

гласник Републике Српске“ број 4/12), а у вези са чланом 48. Закона о полицијским 

службеницима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 43/10 и 78/11) и члана 28. 

став 1. Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста 

у републичким органима управе Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 18/09 и 105/11). Министар унутрашњих послова је, дана 15. јануара 2014. 

године, донио Измјене и допуне Правилника број С/М-020-332/13, док је исправка 

оспореног правилника извршена под број С/М-020-233/13 дана 29. јануара 2014. 

године.  

 

Суд је констатовао да је ступањем на снагу Закона о полицијским службеницима 

("Службени гласник Републике Српске" број 2/14) престао да важи Закон о 

полицијским службеницима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 43/10 и 78/11), 

чији члан 48. је послужио као један од основа за доношење оспореног правилника. Ова 

чињеница, међутим, није од значаја за рјешавање у конкретној уставноправној ствари, 

јер је чланом 125. Закона о полицијским службеницима који је на снази, предвиђено да 

ће се до доношења нових или усклађивања постојећих подзаконских аката са одредбама 

овог закона, примјењивати подзаконски акти донесени на основу Закона о полицијским 

службеницима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 43/10 и 78/11), уколико нису 

у супротности са важећим законом.  

 

Оспорени члан 59. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Министарству унутрашњих послова Републике Српске број С/М-020-

332 од 22. октобра 2013. године, С/М-020-332/13 од 15. јануара 2014. године и С/М-020-

233/13 од 29. јануара 2014. године прописује, у оспореном дијелу, услове за обављање 

послова и задатака начелника Одјељења за ИКТ и то: висока стручна спрема, 

електротехнички факултет, технички факултет – информатика, електротехника, 

електроника, машинство, ФОН – информатичког смјера, ПМФ – смјер информатика 
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или математика, факултети пословне информатике или информационих технологија, 

познавање енглеског језика, двије године радног искуства у траженом степену 

образовања и положен стручни испит. 

Разматрајући предметну иницијативу Суд је имао у виду да је чланом 10. Устава 

утврђено 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;  да је у складу са чланом 39. став 3. Устава свако слободан у избору занимања 

и запослења и да му је под једнаким условима доступно радно мјесто и функција; да у 

складу да тачкама 10. и 12. Амандмана XXXII, којим је замијењен члан 68. Устава, 

Република уређује и обезбјеђује организацију, надлежности и рад државних органа, 

између осталог, радне односе и запошљавање, као и да је чланом 108. Устава утврђено 

да закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, 

те да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом (члан 108). 

 

 Исто тако, Суд је узео у обзир да је Законом о унутрашњим пословима 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 4/12 и 33/14) прописано се да се овим 

законом, између осталог, уређује надлежност, дјелокруг и основи организације и 

руковођења у Министарству унутрашњих послова, полицијски и други унутрашњи 

послови из надлежности Министарства, права и дужности из радних односа (члан 1); да 

се на запослене у Министарству, ако овим законом није другачије одређено, 

примјењују: Закон о полицијским службеницима, Закон о државним службеницима, 

Закон о раду, Закон о здравственој заштити, Закон о пензијском и инвалидском 

осигурању Републике Српске, (члан 3); да су остали унутрашњи послови, у складу са 

овим законом, између осталог, аналитички, информатички, комуникације (члан 5. тачка 

б); да, поред другог, послове из чланова 5. и 6. овог закона обављају државни 

службеници и намјештеници (члан 7. став 2); да се дјелокруг и сједиште основних 

организационих јединица, међусобни односи између организационих јединица, број и 

статус запослених у Министарству, опис послова радних мјеста, као и посебни услови 

које треба да испуњава запослени, утврђују Правилником о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у Министарству унутрашњих послова, који доноси 

министар уз сагласноста Владе (члан 11. став 1); да Министарством руководи министар 

(члан 12); да министар одлучује о распоређивању руководилаца основних 

организационих јединица Министарства, полицијских службеника основних 

организационих јединица Министарства којима не руководи директор, припадника 

Специјалне јединице полиције, државних службеника и намјештеника, те одлучује и о 

другим правима из радног односа полицијских службеника, државних службеника и 

намјештеника (члан 21. ставови 2. и 3). 

 

Такође, одредбама Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

38/00, 40/00, 47/02, 38/03, 66/03, 20/07 и 55/07 ‒ пречишћени текст), у односу на које 

подносилац иницијативе оспорава наведену одредбу Правилника, прописано је да  

радник, као и лице које тражи запослење, не може бити стављен у неравноправан 

положај код остваривања 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 (члан 5), као и да члан 109. Закона 

о раду ‒ пречишћени текст, који одговара члану 99.в основног текста Закона, не 
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дозвољава дискриминацију из члана 5. овога закона у односу на: услове за 

запошљавање и избор кандидата за обављање одређеног посла, услове рада и сва права 

из радног односа, образовање, оспособљавање и усавршавање, напредовање у послу, 

отказ уговора о раду, те да су ништаве одредбе уговора о раду којима се утврђује 

дискриминација по неким од основа из члана 5. овог закона. 

 

Поред наведеног, Суд је имао у виду да је, у току поступка пред овим судом, 

министар унутрашњих послова, уз сагласност Владе (Одлука број: 04/1-012-2-643/15 

објављена у ,,Службеном гласнику Републике Српске" број 26/15), донио нови 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 

Министарству унутрашњих послова, број С/М-020-62/15 од 30. марта 2015. године, 

чијим је ступањем на снагу, како се наводи, престао да важи Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству унутрашњих послова 

Републике Српске број С/М-020-332 од 22. октобра 2013. године, С/М-020-332/13 од 15. 

јануара 2014. године (члан 99). Суд је констатовао да пропуштање доносиоца да, у 

цитираном члану 99. новог правилника, таксативно наведе и исправку раније важећег 

правилника број С/М-020-233/13 од 29. јануара 2014. године, није од значаја за 

одлучивање Суда у овој уставноправној ствари, с обзиром на то да предметна исправка 

не односи на одредбу члана 59, у оспореном дијелу. 

С обзиром на изложено, те уважавајући чињеницу да члан 69. новог правилника 

у дијелу којим су прописани услови за обављање послова и задатака начелника 

одјељења за ИКТ у ЦЈБ, због истовјетности са оспореном одредбом, не би отклонио 

њену, евентуалну, неуставност, те да не представља основ за обуставу поступка у 

смислу члана 57.а) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), Суд је оспорени члан старог правилника 

разматрао у вријеме његовог важења. 

 

 На основу наведених уставних и законских одредаба Суд је утврдио да је 

министар унутрашњих послова био овлашћен да, уз сагласност Владе, донeсе 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 

Министарству унутрашњих послова Републике Српске, као и да истим утврди, између 

осталог, посебне услове које треба да испуњава запослени (члан 11. став 1. Закона о 

унутрашњим пословима). Стога је, према оцјени Суда, прописујући посебне услове за 

обављање послова и задатака за радно мјесто начелник одјељења за информационо-

комуникационе технологије, доносилац оспореног правилника поступао у границама 

својих надлежности.  

 

Надаље, Суд је утврдио да су неосновани наводи из иницијативе којима се 

указује на повреду Уставом зајемечених начела. Начело једнакости, у уставноправном 

смислу, не подразумијева апсолутну једнакост, већ изједначеност у правима и 

обавезама оних грађана који се, са аспекта удовољавања одређеним истим 

критеријумима, могу сврстати у исту категорију субјеката права. Сродност послова и 

задатака које обављају начелник Одјељења за ИКТ у ЦЈБ, руководилац одсјека за 

подршку и одржавање ИКТ, те руководилац одсјека за безбједност ИКТ, није, према 

оцјени Суда, довољна за квалификацију да се у конкретном случају ради о истој 

категорији субјеката права, те су наводи о дискриминисаности, који се изводе из 

поређења ситуација поменутих различитих категорија, неоправдани. Поред тога, 

зајемчено право на слободан избор запослења и занимања, такође, није апсолутно, а  

условљено је личним, менталним и физичким околностима појединца, док је зајемчена 

једнакост у доступности радног мјеста и функције одређена компаративним 
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предностима појединаца, које се огледају у посједовању карактеристичног образовања, 

посебних знања и вјештина, као и неопходних личних особина. Према оцјени овог суда, 

оспорена одредба члана 59. Правилника, у вријеме важења, није фаворизовала 

појединце на основу њиховог статусног, националног, полног и другог идентитета, тј. 

карактеристика које нису у непосредној вези са природом радног мјеста, већ је 

прецизирaла врсту и ниво оспособљености потребне за обављање конкретне врсте 

послова, што је чини сагласном уставним начелима из члана 10. и члана 39. став 3. 

Устава. У контексту изложеног Суд је утврдио да оспорена одредба члана 59, у вријеме 

важења, није била у супротности ни са члановима 5. и 99.а Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 38/00, 40/00, 47/02, 38/03, 66/03, 20/07 и 55/07 ‒ 

пречишћени текст), а у односу на које давалац иницијативе, такође, оспорава раније 

важећи правилник.   

 

Према одредби члана 115. Устава Републике Српске, није у надлежности Суда 

да цијени усаглашеност прописа са Уставом Босне и Херцеговине, као ни са законима 

које је усвојила Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, односно, у 

конкретном случају, са Законом о забрани дискриминације („Службени гласник Босне 

и Херцеговине“ број 59/09). Такође није у надлежности Суда да доносиоцу оспореног 

акта налаже конкретне интервенције у погледу текста оспореног Правилника. 

 

Према оцјени Суда, наводи о кршењу права загарантованих Конвенцијом нису 

од  уставноправног значаја с обзиром на то да не указују на конкретно повријеђене 

чланове Конвенције, нити садрже образложење суштине такве повреде. 

 

 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, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић.  

 

 

Број: У-45/14                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

30. септембар 2015. године                             УСТАВНОГ СУДА 

 

                                    Џерард Селман 

 

 

Сродност одређених послова и задатака није довољна за квалификацију да се 

у конкретном случају ради о истој категорији субјеката права који их извршавају, 

те су неоправдани наводи о дискриминисаности, који се изводе из поређења 

ситуација поменутих различитих категорија. 

 

Зајемчено право на слободан избор запослења и занимања није апсолутно, а  

условљено је личним, менталним и физичким околностима појединца, док је 

зајемчена једнакост у доступности радног мјеста и функције одређена 

компаративним предностима појединаца, које се огледају у посједовању 

карактеристичног образовања, посебних знања и вјештина, као и неопходних 

личних особина. 

 



184 

 

 

Рјешење 

Број: У-46/14 oд 30. септембра 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 84/15 

 

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 30. 

септембра 2015. године,  д о н и о   ј е 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости 

Статута  Општине Челинац („Службени гласник Општине Челинац“ број 3/14). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Горан Спасојевић из Челинца дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу  за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Статута 

Општине Челинац („Службени гласник Општине Челинац“ број 3/14). Из иницијативе и 

њене допуне произлази да оспорени статут није донијет на законит начин, јер није 

усвојен потребном двотрећинском већином гласова, прописаном чланом 34. Статута 

Општине Челинац („Службени гласник Општине Челинац“ бр. 1/06, 4/12 и 1/13), који је 

био на снази у вријеме доношења оспореног статута. Према мишљењу даваоца 

иницијативе, Скупштина Општине Челинац je, усвајајући оспорени статут већином 

гласова од укупног броја одборника, поступила супротно одредбама поменутог члана 

34. Статута Општине Челинац, као и члана 12. тачка а) алинеја 12. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 

те члана 5. алинеја 4. и члана 102. став 1. алинеја 6. Устава Републике Српске. 

Скупштина Општине Челинац није доставила Суду одговор на наводе из 

поднесене иницијативе. 

Оспорени Статут Општине Челинац („Службени гласник Општине Челинац“ 

број 3/14) донијела je Скупштина Општине Челинац на сједници одржаној 1. априла 

2014. године, а на основу чланова 30, 71. и 72. став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13). Овим 

статутом уређују се послови општине Челинац као јединице локалне самоуправе, 

организација и рад њених органа, акти, финансирање, јавност  рада, учешће грађана у 

локалној самоуправи, сарадња са другим јединицама локалне самоуправе, поступак за 

доношење и измјену Статута и друга питања од локалног интереса (члан 1).  

Одредбама Устава Републике Српске у односу на које се оспорава Статут 

Општине Челинац („Службени гласник Општине Челинац“ број 3/14) утврђено је да се 

уставно уређење Републике темељи, поред осталог, на владавини права (члан 5. став 1. 

алинеја 4), те да општина преко својих органа у складу са законом извршава законе, 

друге прописе и опште акте Републике чије извршавање је повјерено општини, 

обезбјеђује извршавање прописа и општих аката општине (члан 102. став 1. тачка 6). 
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Одредбом члана 12. тачка а) алинеја 12. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), на чију 

повреду, такође, указује давалац иницијативе, прописано је да самосталне надлежности 

општине на плану регулаторних радњи и управљања општином обухватају, поред 

осталог, обезбјеђивање извршавања закона и других прописа. 

За оцјену основаности навода даваоца иницијативе, по oцјени Суда, од значаја су 

одредбе Закона о локалној самоуправи којима је прописано да скупштина општине 

доноси  статут (члан 30. алинеја 1), да скупштина општине одлучује о питањима из 

своје надлежности већином гласова од укупног броја одборника, осим када је другачије 

прописано законом (члан 32), да јединица локалне самоуправе има статут, којим се 

уређују послови јединице локалне самоуправе, организација и рад органа јединице 

локалне самоуправе, акти, финансирање, учешће грађана у локалној самоуправи, 

сарадња јединице локалне самоуправе са другим јединицама, поступак за доношење и 

промјену статута и друга питања утврђена законом (члан 71. ст. 1. и 2),  да скупштина 

јединице локалне самоуправе доноси, поред осталог, статут (члан 71. став 2), те да су 

органи јединице локалне самоуправе дужни да у року од шест мјесеци од дана ступања 

на снагу овог закона донесу и усагласе опште акте јединице локалне самоуправе са 

одредбама овог закона (члан 165). 

Из наведених одредаба Закона произлази да статут доноси скупштина општине 

већином гласова од укупног броја одборника, као и да скупштини општине није дато 

овлашћење да предвиди другу већину за одлучивање од оне која је законом прописана.  

Имајући у виду да је начин доношења аката из надлежности скупштине општине 

искључиво прописан  Законом Суд је оцијенио да је оспорени статут  донeсен сагласно 

одредбама члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), јер је донијет од стране надлежног органа 

већином гласова која је прописана законом. 

Истовремено, по оцјени Суда, начин доношења оспореног Статута Општине 

Челинац не може се довести у  везу са одредбом члана 12. тачка а) алинеја 12. Закона о 

локалној самоуправи, у односу на коју се захтијева оцјена законитости, будући да су 

том одредбом прописане самосталне надлежности општине које се односе на 

обезбјеђивање извршавања закона и других прописа а не на начин доношења аката од 

стране надлежног ограна јединице локалне  самоуправе.  

У погледу оспоравања уставности поступка доношења оспореног статута са 

становишта уставних одредаба које давалац иницијативе наводи, Суд је оцијенио да у 

иницијативи нису наведени разлози у чему би се састојала евентуална повреда 

уставности, будући да се уставне одредбе на чију повреду се давалац иницијативе 

позива не могу довести у везу са начином доношења Статута Општине Челинац, тако 

да, по оцјени Суда, нема основа за такву тврдњу даваоца иницијативе.  

Уставни суд, сагласно члану 115. Устава Републике Српске, није надлежан да 

оцјењује сагласност поступка доношења оспореног статута са одредбама члана 34. 

Статута Општине Челинац („Службени гласник Општине Челинац“ бр. 1/06, 4/12 и 

1/13), јер је у питању међусобна сагласност општих аката истог доносиоца, тј. аката 

исте правне снаге, што не спада у надлежност Уставног суда.   
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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  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, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић. 

 

 

Број: У-46/14                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

30. септембар 2015. године                             УСТАВНОГ СУДА 

 

                                    Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имајући у виду да је начин доношења аката из надлежности скупштине 

општине искључиво прописан законом, нема повреде начела законитости с 

обзиром на то да је оспорени статут донeсен од стране надлежног органа већином 

гласова која је одређена законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 

 

Рјешење 

                                                                         Број: У-50/14 oд 30. септембра 2015. године 

                                                           "Службени гласник Републике Српске" број 84/15 

 

 

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 30. септембра 

2015. године, д о н и о  ј е  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 21. Закона о 

платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број 31/14). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Војин Бадњар из Љубије дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за 

покретање поступка за оцјену уставности члана 21. Закона о платама запослених у 

области просвјете и културе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

број 31/14), наводећи да исти не садржи одредбе којима би се запосленима јемчило 

право на једнократну новчану помоћ за посебне резултате у раду, као и новчану помоћ 

у случају инвалидности и дуготрајне болести, те помоћ у случају елементарних 

непогода или пожара у стану радника. Право на предметна новчана примања је, 

међутим, утврђено другим буџетским корисницима на које се примјењује Закон о 

платама запослених у Министарству унутрашњих послова („Службени гласник 

Републике Српске“ број 31/14), Закон о платама запослених у органима управе 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/14), Закон о платама 

запослених у институцијама правосуђа Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 31/14), те Закон о платама запослених у јавним службама 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/14). Поред овога, 

истиче се да, осим Закона о платама запослених у области просвјете и културе 

Републике Српске, ниједан од претходно наведених закона не прописује платни 

коефицијент мањи од 11 за запослене са VII степеном стручне спреме, због чега су 

њихови адресати у привилегованом положају у односу на просвјетне раднике. Давалац 

иницијативе сматра да су, пропуштањем законодавца да оспореним чланом 21. Закона 

уреди право на релевантна новчана примања, повријеђена права запослених у области 

просвјете зајемчена чланом 10. Устава Републике Српске, као и право на уживање 

законом утврђених права без дискриминације, а како је зајемчено Протоколом број 12 

уз Европску конвенцију о заштити људских права и основних слобода, јер су једина 

категорија буџетских корисника која је изузета из права на предметну врсту примања. 

С обзиром на изложено, предлаже се да Суд оцијени да ли је оспорено нормирање у 

супротности са чланом 10. Устава, али и да Суд усвоји појединачне мјере с циљем 

окончања повреде, односно да, сходно члану 58. Закона о Уставном суду Републике 

Српске, рјешењем, наложи Влади Републике Српске обуставу извршења оспореног 

Закона до коначне одлуке Суда, те затражи од Народне скупштине Републике Српске 

хитне измјене оспореног члана, а како би се спријечило наступање неотклоњивих 

штетних посљедица.  
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Разматрајући дату иницијативу Суд је рјешењем од 26. јуна 2014. године 

покренуо поступак за оцјењивање уставности и законитости члана 21. Закона о платама 

запослених у области просвјете и културе Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" број 31/14). Истим рјешењем Суд није прихватио иницијативу за 

обуставу примјене  предметног закона. 

 

У одговору на рјешење о покретању поступка који је Суду доставила Народна 

скупштина Републике Српске наводи се да се права утврђена Законом о платама 

запослених у области просвјете и културе Републике Српске једнако примјењују на сва 

лица запослена у институцијама просвјете и културе у Републици Српској, односно да 

исти није у супротности са чланом 10. Устава, као и да могућност другачијег уређења 

предметне материје не подразумијева да је позитивно законодавство у супротности са 

Уставом. Надаље се, у контексту навода о повреди члана 10. Устава, истиче да давалац 

иницијативе погрешно тумачи ову уставну гаранцију, те пореди лица која спадају у 

различите категорије и имају различит статус. Законодавац сматра да давалац 

иницијативе настоји да, путем поступка оцјене уставности, отвори процес измјена и 

допуна Закона. Сходно наведеном, Народна скупштина предлаже да Суд не прихвати 

дату иницијативу.  

 

Оспореним чланом 21. Закона о платама запослених у области просвјете и 

културе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/14) 

прописано је да запослени имају право на: а) отпремнину при одласку у пензију и у 

случају ако се из економских, организационих и технолошких разлога укаже потреба за 

престанком рада радника, б) накнаду трошкова превоза приликом доласка на посао и 

враћања са посла, в) накнаду за путне трошкове службених путовања у складу са 

важећим прописима, г) јубиларну награду, д) новчану накнаду приликом рођења 

дјетета, ђ) новчану помоћ породици у случају смрти радника, е) новчану помоћ у 

случају смрти члана уже породице и ж) накнаду по основу обављања функције 

предсједника или повјереника репрезентативне синдикалне организације (став 1). У 

ставу 2. оспореног члана утврђено да се висина примања из става 1. истог утврђује 

Посебним колективним уговором за запослене у области образовања и културе 

Републике Српске. 

  

Разматрајући предметну иницијативу 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 у складу са чланом 39. став 5. Устава, свако по 

основу рада има право на зараду, у складу са законом и колективним уговором. Чланом 

49. ставови 1. и 2. Устава утврђено је 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, 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.  

 

Поред овога Суд је узео у обзир да члан 1. Протокола број 12 уз Европску 

конвенцију о заштити људских права и основних слобода прописује општу забрану 

дискриминације утврђујући да је уживање свих права утврђених законом осигурано без 
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дискриминације по било ком основу, као што је пол, раса, боја коже, језик, 

вјероисповијест, политичко или друго мишљење, национално или социјално поријекло, 

веза с неком националном мањином, имовинско стање, рођење или други статус (став 

1), док ни један орган власти не смије никога дискриминисати ни по којем основу, као 

што је наведено у ставу 1 (став 2). 

 

 Суд је утврдио да је, сагласно наведеним уставним одредбама, законодавац  

поступао у оквиру својих овлашћења регулишући предмет новчаних надокнада на 

начин као у оспореном члану 21. Закона о платама запослених у области просвјете и 

културе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/14). 

Законодавац, наиме, пропуштајући да запосленима у области просвјете и културе 

утврди право на једнократну новчану помоћ за посебне резултате у раду, новчану 

помоћ у случају инвалидности и дуготрајне болести, те помоћ у случају елементарних 

непогода или пожара у стану радника, није, према оцјени Суда, повриједио уставне 

принципе из члана 10. Устава, с обзиром да начело равноправности не подразумијева 

једнакост у апсолутном смислу, већ гарантује једнак третман субјеката који се налазе у 

истим или истоврсним правним ситуацијама. Стога поређење права из рада и по основу 

рада која остварују адресати оспореног закона са корелативним правима службеника 

јавне управе, запослених у министарствима, радника у правосуђу итд. није од 

уставноправног значаја, будући да се ради о потпуно различитим категоријама 

субјеката права, који, притом, обављају значајно различите врсте послова, те имају 

битно различите обавезе и одговорности из радног односа. По оцјени Суда, 

законодавац има дискрецију да посебним законима, па тако и иницијативом 

потенцираним Законом о платама запослених у Министарству унутрашњих послова 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 31/14), Законом о платама запослених у 

органима управе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 

31/14), Законом о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 31/14), те Законом о платама запослених у 

јавним службама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 

31/14), а на темељу општег принципа, регулише права и обавеза по основу рада за 

поједине категорије запослених на начин различит од оног коришћеног у оспореном 

закону. Од значаја је, притом, да ли је остваривање појединих права из рада и по основу 

рада која су предвиђена општим прописима обезбијеђено и 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. Поред тога, 

гарантујући право на зараду по основу рада, Устав Републике Српске не јемчи право на 

одређену врсту прихода нити утврђује висину ове зараде. Устав, такође, не познаје 

ограничења у погледу надлежности законодавца да системским или посебним законима 

регулише право на зараду по основу рада, што подразумијева његово овлашћење да, 

између осталог, утврди и врсте примања. Стога, нормирајући као оспореним чланом 21, 

законодавац није онемогућио, нити ограничио право адресата Закона на зараду по 

основу рада, што је, према оцјени Суда, у сагласности са чланом 39. став 5. Устава. 

Регулисање радноправних односа је, у овом контексту, ствар цјелисходне процјене 

законодавца, чија оправданост, према члану 115. Устава, није у домену уставносудске 

контроле.  

 

Суд није разматрао констатацију подносиоца иницијативе да су, у оквиру 

категорије буџетских корисника, адресатима Закона утврђени најнижи платни 

коефицијенти, цијенећи да иста не садржи елементе уставноправног оспоравања, те да 

је дата у функцији поткријепљења раније изложених навода. Надаље, како се ни у 
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једном од у случајева непрописивања надокнада не ради о легислативом пропусту, није 

у надлежности овог суда да оцјењује уставност норме којом је њен доносилац 

пропустио да уреди нешто што му није ни било у обавези. 

 

С обзиром на то да је Суд утврдио да оспореним законским нормирањем нису 

повријеђена релевантна Уставом зајемчена права, то не постоји основ за разматрање 

евентуалне дискриминације у уживању ових права, чију забрану гарантује члан 1. 

Протокола број 12 уз Конвенцију.  

 

Исто тако, сходно члану 115. Устава, није у надлежности Суда да законодавцу 

налаже интервенције у погледу појединих легислативних рјешења.  

  

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, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић.   

 

 

Број: У-50/14                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

30. септембар 2015. године                             УСТАВНОГ СУДА 

 

                                    Џерард Селман 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поређење права из рада и по основу рада која остварују адресати оспореног 

закона са корелативним правима службеника из других јавних служби није од 

уставноправног значаја, будући да се ради о потпуно различитим категоријама 

субјеката права, који, притом, обављају значајно различите врсте послова, те 

имају битно различите обавезе и одговорности из радног односа. 
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Рјешење 

Број: У-52/14 oд 30. септембра 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 84/15 

 

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 30. септембра 2015. године,  д о н и о  ј е   

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 51. Закона о 

превозу у друмском саобраћају („Службени гласник Републике Српске“ бр. 111/08, 

50/10, 12/13 и 33/14). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Ранко Гаврић, такси превозник из Мркоњић Града, дао је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности члана 51. 

Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

111/08, 50/10, 12/13 и 33/14). У накнадно достављеним дописима, иницијативи се 

придружио и Ђуро Милетић, такође такси превозник из Мркоњић Града. Даваоци 

иницијативе, поред тога што захтијевају укидање или измјену оспореног члана Закона, 

наводе да је овај члан дискриминирајући и да је несагласан са нормама које регулишу 

дјелатност јавног превоза, како у нашем окружењу, тако и у свијету. Сматрају да се 

оспореном законоском одредбом онемогућава да такси превозници по позиву превозе 

путнике из друге локалне заједнице, односно да врше такси превоз путника између 

двије локалне заједнице са укљученим таксиметром као на нивоу локалне заједнице. На 

овај начин се, како наводе, ограничавају уставна права на рад и слободу рада и на 

економско и социјално уређење. У вези с тим истичу да се оспореном законском 

одредбом уставно право на рад и слободу рада које подразумијева право које се 

остварује на подручју цијеле Републике Српске, те право на економско и социјално 

уређење које се заснива на равноправности свих облика својине и слободном 

привређивању,  прописују само за јавне превознике, што је чини дискриминирајућом и 

због чега предлажу да Суд утврди да ова одредба није у складу са чл. 39. и 50. Устава 

Републике Српске. 

 

Народна скупштина Републике Српске, у одговору на наводе из иницијативе 

истиче  да поднесак нема природу иницијативе за оцјењивање уставности закона, већ да 

подносиоци акта траже помоћ у рјешавању постојећих проблема с циљем измјена и 

допуна Закона о превозу у друмском саобраћају. Због наведеног предлажу да Уставни 

суд предметну иницијативу одбаци. 

 

Оспореним чланом 51. Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 111/08, 50/10, 12/13 и 33/14 ) (у даљем тексту: Закон) 

прописано је: да такси превозник може вршити такси превоз само на подручју јединице 

локалне самоуправе на којем има регистровано сједиште (став 1); да се одредбе из става 

1. овог члана не односе на појединачне вожње између двије јединице локалне 

самоуправе са повратном празном вожњом, односно повратном вожњом истих путника 
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код које је цијена превоза уговорена и за које је унапријед издата возна карта (став 2); 

да такси превозник не може почињати превоз у зонама аутобуских стајалишта јавног 

превоза, на удаљености 25 метара прије и послије видно обиљеженог стајалишта (став 

3) и да се одредбе ст. 1. и 2. овог члана не односе за такси превознике који имају 

регистровано сједиште у јединици локалне самоуправе која у свом саставу има више 

општина, ако такси превоз врше у оквиру те јединице локалне самоуправе (став 4). 

 

  У поступку оцјењивања уставности оспорене одредбе члана 51. Закона Суд је, 

прије свега, имао у виду да је тач. 6. и 18. Амандмана XXXII на Устав Репубике Српске 

утврђено да Република уређује и обезбјеђује, између осталог, власничке и облигационе 

односе и заштиту свих облика својине, правни положај предузећа и других 

организација, као и друге односе од интереса за Републику у складу са Уставом. Поред 

тога, Суд је имао у виду и одредбе Устава Републике Српске на чију повреду указује 

давалац иницијативе, односно члан 39. којим је, између осталог, утврђено да  свако има 

право на рад и слободу рада (став 1) и да је свако слободан у избору занимања и 

запослења и под једнаким условима му је доступно радно мјесто и функција (став 3), 

као и члан 50. којим је утврђено 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. 

 

Такође Суд је, у конкретном случају, имао у виду и: одредбу члана 1. Закона, 

којим је прописано да  се овим законом уређују 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, рад аутобуских станица и 

терминала градског, односно приградског превоза лица на територији Републике 

Српске и рад станица за технички преглед возила; одредбу члана 4. тачка у), којом је 

прописано да је такси превоз јавни ванлинијски превоз лица за који се цијена превоза 

утврђује таксиметром, по одобреном цјеновнику услуга или на основу погодбе; одредбу 

члана 3. став 1. тачка б), којом је прописано да ће јединица локалне самоуправе 

посебним прописом, у складу са овим законом и прописима донесеним на основу њега, 

уредити превоз лица и ствари на својој територији, а посебно начин и организацију 

такси превоза; одредбу члана 9. став 1. тачка б) подтачка 4), којом је као посебан услов 

који превозник мора да испуни ради стицања права на одговарајућу лиценцу прописан  

услов да има у власништву или држи по основу лизинга моторна возила која 

испуњавају техничко-експлоатационе и еколошке услове за поједине врсте превоза и то 

најмање једно путничко моторно возило са највише 1+4 регистрованих сједишта, које 

за вршење такси превоза може бити старости до 15 година, облика каросерије лимузина 

или караван, или једно путничко моторно возило намјенски произведено за превоз лица 

са посебним потребама (инвалидска лица) и одредбу члана 70. став 3. којим је 

прописано да је такси превозник који не испуњава услове из члана 9. став 1. тачка б) 

подтачка 4) овог закона за такси превознике ступањем на снагу овог закона дужан 

ускладити своје пословање најкасније до 31. децембра 2014. године.    

    

Имајући у виду да из наведених уставних одредаба произлази овлашћење 

законодавца да уређује услове за oбављање одређене дјелатности, Суд је оцијенио да је 

право законодавца да уређујући услове и начин вршења превоза лица и ствари у 

друмском саобраћају као јавни превоз, уређује и услове и начин вршења такси превоза. 

С тим у вези Суд је оцијенио да прописивање као у оспореној одредби члана 51. став 1. 

Закона, односно да такси превозник може вршити такси превоз само на подручју 
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јединице локалне самоуправе на којем има регистровано сједиште, право законодавца 

да, процјењујући друштвену оправданост уређивања ових односа, пропише такве 

услове и начин обављања такси превоза. Поред тога, Суд је оцијенио да је и  

прописивање као у ставу 2. овог члана, односно да се одредбе из става 1. овог члана не 

односе на појединачне вожње између двије јединице локалне самоуправе са повратном 

празном вожњом, односно повратном вожњом истих путника, те прописивање као у 

ставу 4., да се одредбе ст. 1. и 2. овог члана не односе  на такси превознике који имају 

регистровано сједиште у јединици локалне самоуправе која у свом саставу има више 

општина, ако такси превоз врше у оквиру те јединице локалне самоуправе, као 

уређивање граничне ситуације, сагласно Уставу. Наиме, законодавац је, поред 

одређивања такси превоза као локалног превоза, односно превоза који се обавља на 

подручју јединице локалне самоуправе, одредио да такси превозник који је започео 

превоз на подручју јединице локалне самоуправе на којој има регистровано сједиште, 

може, у складу са прописаним условима, да заврши започети превоз на подручју 

јединице локалне самоуправе на којој нема регистровано сједиште, али не и да обавља 

дјелатност на подручју те јединице локалне самоуправе, што се сагласно Уставу, 

уређује законом. 

С обзиром на то да се прописани услови за обављање дјелатности такси превоза 

односе подједнако на све који обављају те послове, Суд је оцијенио да прописивање као 

у оспореној одредби члана 51. Закона није у несагласности ни са чл. 39. и 50. Устава 

Републике Српске. 

 

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 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, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић. 

 

Број: У-52/14                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

30. септембар 2015. године                             УСТАВНОГ СУДА 

 

                                    Џерард Селман 

 

 

 

 

 

Прописујуће да такси превозник може вршити такси превоз само на 

подручју јединице локалне самоуправе на којем има регистровано сједиште, право је 

законодавца да, процјењујући друштвену оправданост уређивања ових односа, 

пропише такве услове и начин обављања такси превоза. 
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Одлука 

Број: У-71/14 oд 30. септембра 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 84/15 

 

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

члана 40. став 5, 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“ бр. 104/11 и 

92/12), на сједници одржаној 30. септембра 2015. године,  д о н и о   ј е 

 

 
О Д Л У К У 

 

Утврђује се да чланови 1. и 3. Правилника о измјенама Правилника о 

утврђивању процента војног инвалидитета („Службени гласник Републике 

Српске“ број 32/14) којим су измијењени чланови 10. став 1. и став 3. и члан 12. 

Правилника о утврђивању процента војног инвалидитета („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 100/12 и 116/12) нису у сагласности са Уставом Републике 

Српске и Законом 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). 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости 

чланова 1. и 2. Правилника о измјенама Правилника о утврђивању процента војног 

инвалидитета („Службени гласник Републике Српске“ број 32/14) којим су 

измијењени члан 10. став 2. и члан 11. Правилника о утврђивању процента војног 

инвалидитета („Службени гласник Републике Српске“ бр. 100/12 и 116/12).  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Милан Благојевић из Добоја дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости чланова 1, 

2. и 3. Правилника о измјенама Правилника о утврђивању процента војног 

инвалидитета („Службени гласник Републике Српске“ број 32/14). Из садржине 

иницијативе и њених допуна произлази да оспорене одредбе Правилника нису у 

сагласности са чланом 5. алинеја 4, чланом 69. ст. 1. и 2, те члановима 108.  и 120. став 

5. Устава Републике Српске, затим чланом 5. став 2. Закона о Уставном суду Републике 

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

ни са  чланом 69. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12). У иницијативи се наводи да је Уставни 

суд Републике Српске својом одлуком број У-83/12 од 25. септембра 2013. године 

утврдио  неуставност и незаконитост одредаба  члана 10. ст. 1, 2. и 3, члана 11. ст. 1. и 

2. и члана 12. ст. 1. и 2. Правилника о утврђивању процента војног инвалидитета, која 

одлука се односи како на поменути правилник који је објављен у „Службеном гласник 

Републике Српске“ бр. 100/12 и 116/12, тако и на Правилник који је објављен у 

„Службеном  гласнику Републике Српске“ број 31/10, а као разлог овакве оцјене Суд је, 

према тврдњама даваоца иницијативе, навео да је овим  одредбама  наведених општих 

аката прописан начин и услови за остваривање одређених права војних инвалида и 
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чланова породице умрлог војног инвалида супротно одредбама важећег Закона о 

правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске, односно раније важећег Закона о правима бораца, 

војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 46/04, 55/07 ‒

пречишћени текст, 59/08 и 118/09), чиме је доносилац подзаконског општег акта 

прекорачио границе својих уставних и законских овлашћења јер је ограничио, тј. 

онемогућио остваривање законских права војних инвалида и чланова породице умрлог 

војног инвалида. Међутим, како наводи давалац иницијативе, доносилац акта, након 

што су наведене одредбе престале да важе, није извршио поменуту одлуку Уставног 

суда доношењем нових чланова 10, 11. и 12, већ је оспореним члановима 1, 2. и 3. новог 

правилника извршио измјене непостојећих чланова који су престали да важе 

објављивањем наведене одлуке Суда. Поред тога, према наводима из иницијативе,  

оспорене измјене Правилника, које су донесене након Одлуке Суда, доносилац акта 

није ускладио са Одлуком, већ је поново, иако за то није имао овлашћење у  важећем 

Закону о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске, задржао иста или слична рјешења, односно поново 

прописао нешто што не може бити прописано подзаконским актом већ само законом. 

Предлаже да Суд утврди да оспорене одредбе Правилника нису у сагласности са 

Уставом и законом.  

У одговору Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике 

Српске наводи се да је Правилник о утврђивању процента војног инвалидитета 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 100/12, 116/12 и 32/14) донесен у складу са 

овлашћењем садржаним у члану 40. став 4. 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), као и  да су оспорене 

измјене основног акта извршене након објављивања Одлуке Уставног суда Републике 

Српске којом, како се наводи, нису у потпуности  уклоњени чланови 10, 11. и 12, 

будући да садрже и одредбе које нису биле  оспорене, те да  је то разлог због којег  се 

члановима 1, 2. и 3. Правилника о измјенама Правилника о утврђивању процента војног 

инвалидитета, које оспорава давалац иницијативе, могла вршити измјена чланова 10, 

11. и 12. основног правилника. Детаљно образлажући разлоге оспореног нормирања у 

одговору се наглашава да исто није од утицаја на обим права која су утврђена Законом, 

с обзиром на то да је законском одредбом дефинисано да се по основу тих болести 

узима одговарајући проценат од цјелокупног оштећења организма, односно дјелимични 

проценат. У одговору се, такође,  наводи да је  Министарство здравља и социјалне 

заштите Републике Српске, без чијег се претходно прибављеног мишљења није могао 

ни донијети оспорени акт, дало позитивно мишљење на овако дефинисане одредбе 

Правилника који давалац иницијативе оспорава, те на крају предлаже да Суд не 

прихвати дату иницијативу.           

Правилник о измјенама Правилника о утврђивању процента војног инвалидитета 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 32/14) донесен је на основу члана 40. став 

4. 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) 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), а по 

претходно прибављеном мишљењу министра здравља и социјалне заштите.   



196 

 

Оспореним чланом 1. овог правилника измијењен је члан 10. Правилника о 

утврђивању процента војног инвалидитета („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

100/12 и 116/12), тако што је прописано да се при утврђивању процента војног 

инвалидитета поводом погоршане болести и болести непознате или мултифакторијалне 

етиологије узима одговарајући проценат од цјелокупног оштећења организма, односно 

утврђује се удио војног инвалидитета у укупном оштећењу организма, с обзиром на 

природу болести, њен развој, трајање и тежину ратних напора, изложеност 

специфичним експозицијама (услови војног ангажовања), дужину војног ангажовања 

до појаве болести, године старости за вријеме војног ангажовања и друге околности 

које су у појединим случајевима могле утицати на болест (став 1), да у болести чија је 

етиологија непозната или још са сигурношћу није утврђена, односно које су условљене 

ендогеном или другом урођеном или стеченом склоношћу (болести непознате или 

мултифакторијалне етиологије) спадају: ендогене психозе, неурозе, посттрауматски 

стресни поремећај, епилепсије (изузев трауматске епилепсије), амиотрофична нервна 

обољења и мишићне дистрофије, мултипла склероза, дископатије и дегенеративна 

обољења кичменог стуба, дијабетес, есенцијалне хипертензије, урођене срчане мане, 

улкусна болест, реуматоидни артритис, алергијска обољења, псоријаза, малигна 

обољења, психопатије, литијазе, полицистична обољења, као и сва друга обољења 

ендогене и непознате етиологије, утврђена у складу са важећом Међународном 

класификацијом болести коју издаје Свјетска здравствена организација (став 2), те да је 

максималан удио војног инвалидитета у смислу става 1. овог члана исказан у 

табеларном приказу у Прилогу 2. овог правилника, који чини његов саставни дио (став 

3). Чланом 2. овог правилника, којим је измијењен члан 11. основног правилника, 

прописано је да се за болести непознате или мултифакторијалне етиологије које нису 

изричито набројане у члану 10. став 2. овог правилника, а нарочито за сва хередитарна, 

дегенеративна и психосоматска обољења, проценат војног инвалидитета и постојање 

узрочно-посљедичне везе утврђује према принципу аналогије, сврставањем у 

најсроднију болест која је предвиђена чланом 10. став 2. овог правилника, док је 

оспореним чланом 3. Правилника измијењен члан 12. Правилника тако што је 

прописано да се приликом вјештачења узрочно-посљедичне везе између вршења војне 

службе и болести из члана 10. и члана 11. став 2. овог правилника и смрти, ради 

остваривања Законом предвиђених права, сматра да та веза постоји само ако су се прве 

појаве болести испољиле под околностима вршења војне службе, односно у вријеме 

вршења те службе, ако је дужина војног ангажовања до појаве болести довољна за 

претпоставку да је то ангажовање могло допринијети њеном настанку и ако је до 

смртног исхода дошло у року прописаном законом.  

Оцјењујући основаност разлога садржаних у иницијативи Суд је, прије свега, 

констатовао да је одлуком овог суда број У-83/12 од 25. септембра 2013. године, која је 

објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 86/13 од 8. октобра 2013. 

године, утврђено да члан 10. ст. 1, 2. и 3, члан 11. ст. 1. и 2. те члан 12. ст. 1. и 2. 

Правилника о утврђивању процента војног инвалидитета („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 100/12 и 116/12), нису у сагласности са Уставом Републике 

Српске и Законом 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) (тачка 1. ове одлуке). 

 

Исто тако, Суд је констатовао да су чланови 10, 11. и 12. правилника о 

утврђивању процента војног инвалидитета („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

100/12 и 116/12), поред одредаба које су биле предмет оцјене и које су престале да важе 
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објављивањем Одлуке Уставног суда у „Службеном гласнику Републике Српске“  

садржавали и одредбе које су остале важеће у правном поретку.   

 

Имајући у виду да су након објављивања поменуте одлуке Суда у правном 

поретку  на правној снази остали став 4. члана 10, ст. 4, 5. и 6. члана 11. и  став 3. члана 

12. Правилника о утврђивању процента војног инвалидитета („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 100/12 и 116/12), министар рада и борачко-инвалидске заштите 

Републике Српске је, по оцјени Суда, полазећи од одредаба члана 119. став 1. Устава 

Републике Српске и члана 6. Закона о Уставном суду Републике Српске, којима је 

прописано да је одлука Уставног суда општеобавезна и извршна, оспореним одредбама 

чланова 1, 2. и 3. Правилника о измјенама Правилника о утврђивању процента војног 

инвалидитета („Службени гласник Републике Српске“ број 32/14) утврдио нови 

садржај чланова 10, 11. и 12. основног правилника.  

 

По оцјени Суда,  прописивање да се члановима 1, 2. и 3. оспореног правилника 

врше измјене чланова 10, 11. и 12. Правилника о утврђивању процента војног 

инвалидитета („Службени гласник Републике Српске“ бр. 100/12 и 116/12) у 

сагласности је са Правилима за израду закона и других прописа Републике Српске, која 

су усвојена Одлуком Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 24/14), којима се уређују начела и правна техника за израду 

закона, подзаконских прописа и других општих аката (у даљем тексту: прописи); 

структура и систематика прописа, израда амандмана; измјена и допуна пречишћеног 

текста и исправке прописа; ступање прописа на снагу; структура и садржај 

образложења; нормативни облик, језик, стил и начин писања прописа; планирање 

израде прописа и организација нормативних послова (члан 1), те је, између осталог, 

прописано да се измјене и допуне прописа врше и у случају када Уставни суд 

Републике Српске донесе одлуку да пропис, односно поједине његове одредбе нису у 

сагласности са Уставом Републике Српске (члан 56. став 2), да уводна одредба прописа 

о измјенама и допунама садржи назив прописа који се мијења и допуњује, број 

„Службеног гласника“ у коме је објављен, као и бројеве свих службених гласника у 

којима су објављене измјене и допуне тог прописа и прву одредбу у којој се врши 

измјена и допуна, као и да се у свакој сљедећој одредби наводи која се одредба мијења 

или допуњава и у чему се та измјена или допуна састоји ( члан 61). С обзиром на 

изложено, овај суд налази да нису основани наводи даваоца иницијативе да је 

доносилац акта члановима 1, 2. и 3. оспореног Правилника извршио измјене 

непостојећих чланова 10, 11. и 12. Правилника о утврђивању процента војног 

инвалидитета („Службени гласник Републике Српске“ бр. 100/12 и 116/12) те на тај 

начин поступио у супротности са  одредбом из члана 120. став 5. Устава, а самим тим и 

са уставним начелом владавине права из члана 5. алинеја 4. Устава.  

 

Међутим, по оцјени Суда, оспореним члановима 1. и 3. Правилника о измјенама 

Правилника о утврђивању процента војног инвалидитета („Службени гласник 

Републике Српске“ број 32/14), којима су измијењени чланови 10. став 1. и 3. и члан 12. 

Правилника о утврђивању процента војног инвалидитета („Службени гласник 

Републике Српске“ број 100/12 и 116/12) доносилац акта није извршио Одлуку 

Уставног суда Републике Српске У-83/12 од 25. септембра 2013. године, односно није 

поступио у складу са својим законским овлашћењима из члана 40. став 4. 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). 
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Приликом овакве оцјене Суд је имао у виду тачку 12. Амандмана XXXII на  

Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, према којој Република 

уређује и обезбјеђује, између осталог, борачку и инвалидску заштиту. На основу 

наведеног уставног овлашћења, Законом о правима бораца, војних инвалида и 

породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске  уређени 

су услови, начин и поступак за утврђивање статуса и права бораца, војних инвалида и 

чланова породица погинулих бораца и умрлих војних инвалида и чланова породица 

лица страдалих у вршењу војне службе или у вршењу активности у вези са том 

службом, начин обезбјеђивања новчаних средстава, те друга питања од значаја за 

остваривање права прописаних овим законом (члан 1). Овим законом је, и то у члану 

40. прописано да се, ради остваривања права по овом закону, војни инвалиди 

разврставају у категорије, према степену војног инвалидитета израженом у проценту 

(став 1), да се проценат војног инвалидитета одређује сразмјерно оштећењу организма 

које је настало као посљедица ране, повреде, озљеде или болести задобијене под 

околностима утврђеним овим законом (став 2), да се при утврђивању процента војног 

инвалидитета поводом погоршане болести и болести непознате или мултифакторијалне 

етиологије узима одговарајући проценат од цјелокупног оштећења организма, с 

обзиром на природу болести, њен развитак, трајање и тежину ратних напора, године 

старости и друге околности које су у појединим случајевима могле утицати на болест 

(став 3), те да министар, уз претходно прибављено мишљење министра здравља, доноси 

правилник којим се прописује начин утврђивања процента војног инвалидитета, 

утврђује листа процената војног инвалидитета и уређују друга питања од значаја за 

утврђивање процента војног инвалидитета (став 4). Овим законом је, такође, и то 

чланом 2, одређено лице које је, у смислу овог закона, борац, на начин да је то: лице 

које је учествовало у оружаним акцијама, односно оружаној борби на територији бивше 

Социјалистиче Федеративне Републике Југославије (у даљем тексту: СФРЈ) у саставу 

оружаних снага и снага државне безбједности СФРЈ и војних формација под командом 

тих снага, у периоду од 17. августа 1990. до 18. маја 1992. године, за одбрану СФРЈ, 

односно Републике Српске, као и у рату у бившој СФРЈ, односно Босни и Херцеговини 

у периоду од 19. маја 1992. године до 19. јуна 1996. године, као припадник оружаних 

снага Републике Српске, вршило војне и друге дужности за одбрану Републике Српске 

(став 1. тач. а) и  б)), те да је борац и  лице које је као добровољац послије 18. маја 1992. 

године било припадник оружаних снага Републике Српске и као такво вршило војне и 

друге дужности за одбрану Републике Српске и лице које је вршило војне и друге 

дужности у вези са учествовањем у оружаној акцији предузетој за вријеме мира за 

одбрану Републике Српске (ст. 2. и 3), а чланом 5. да је ратни војни инвалид лице из 

члана 2. ст. 1. до 3. овог закона које је у оружаној борби или оружаној акцији у рату или 

миру, за одбрану СФРЈ, односно Републике Српске, задобило рану, повреду или 

озљеду, па је због тога наступио војни инвалидитет од најмање 20%, односно које је 

под истим околностима задобило болест због које је наступио војни инвалидитет од 

најмање 40%,  (став 1),  као и лице из члана 2 ст. 1. до 3. овог закона код кога је војни 

инвалидитет наступио као посљедица боравка у заробљеништву у које је доспјело као 

борац, те  лице које је као припадник оружаних снага Репулике Српске Крајине, а за 

одбрану Републике Српске, задобило војни инвалидитет у смислу става 1. овог члана 

(став 2),  док је чланом  7. ст. 1. и 2. прописано да је мирнодопски војни инвалид лице 

које је у миру као војник на служењу војног рока, студент војне академије, ученик 

средње војне школе, слушалац школе за резервне официре и лице у резервном саставу, 

као и добровољац на војној дужности у Војсци Републике Српске, у вршењу војне 

службе или дужности у вези с том службом задобило рану, повреду или озљеду због 
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које је настао војни инвалидитет од најмање 20% , те лице из става 1. овог члана које је 

задобило болест која је у узрочној вези са том службом, због чега је наступио војни 

инвалидитет од најмање 60%. 

Чланом 10. Закона прописано је да је породица погинулог борца породица лица 

које је погинуло, умрло или нестало под околностима из члана 2. ст. 1. до 3. овог закона 

или је умрло од посљедице ране, повреде, озљеде или болести задобијене под тим 

околностима у року од годину дана од дана настанка оштећења организма, као и 

породица лица које је као лице из члана 5. став 2. тачка б) овог закона погинуло, умрло 

или нестало под околностима из члана 2. ст. 1. и 2. овог закона или је умрло од 

посљедица ране, повреде, озљеде или болести задобијене под тим околностима у року 

од годину дана од дана настанка оштећења организма, а чланом 11. ст. 1. и 2. да права 

на мјесечна примања и право на здравствену заштиту прописану овим законом може 

остварити и лице које је вршећи дужност своје службе као припадник цивилне заштите, 

радник Министарства унутрашњих послова, припадник радне обавезе или припадник 

јединице радне обавезе, по наређењу надлежног органа учествовало у активностима 

везаним за оружану акцију или борбена дејства и у вршењу тих активности задобило 

рану, повреду или озљеду због које је наступио инвалидитет од најмање 20%, односно 

које је под истим околностима задобило болест због које је наступио инвалидитет од 

најмање 40%, као и чланови породице лица из става 1. овог члана која су погинула, 

умрла или нестала под тим околностима или су умрла од посљедице ране, повреде, 

озљеде или болести задобијене под тим околностима у року од годину дана од дана 

настанка оштећења организма. Уз то, овим законом је и то чланом 61. прописано да 

члан породице лица из члана 11. став 1. овог закона, као и члан породице војника на 

служењу војног рока и лица у резервном саставу, погинулог, несталог или умрлог за 

вријеме вршења војне службе у миру, односно умрлог од посљедица ране, повреде или 

болести задобијене у вези са вршењем те службе у миру, има право на: породичну 

инвалиднину (тачка а) и здравствену заштиту (тачка б),  а чланом 62. да  члан породице 

умрлог војног инвалида од прве до четврте категорије има право на: породичну 

инвалиднину и здравствену заштиту (став 1), на коју има право и члан породице војног 

инвалида пете и шесте категорије који је умро од посљедица ране, повреде, озљеде или 

болести по основу које му је утврђен војни инвалидитет (став 2).  

Поред тога, Суд је имао у виду и члан 69. Закона о републичкој управи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), 

којим је прописано да органи управе доносе правилнике, наредбе и упутства (став 1), те 

да се правилником разрађују поједине одредбе закона или прописа Владе (став 2). 

 

Полазећи од изложеног Суд је оцијенио да је министар рада и борачко-

инвалидске заштите био овлашћен да правилником, чије одредбе су оспорене, уз 

претходно прибављено мишљење министра здравља, разради и конкретизује постојеће 

законске одредбе у погледу начина утврђивања процента војног инвалидитета, затим да 

утврди  листу процената војног инвалидитета, као и друга питања од значаја за 

утврђивање процента војног инвалидитета. Међутим, наведено законско овлашћење не 

даје могућност доносиоцу акта да правилником као подзаконским актом, којим се 

разрађују поједине одредбе закона, на другачији начин уређују питања која су већ 

уређена законом односно да оспореним чланом 1. предметног правилника у дијелу који 

се односи на нови члан 10. став 1. уведе нова и другачија рјешења приликом разраде 

члана 40. став 3. Закона, којим је прописан начин утврђивања војног инвалидитета код 

погоршане болести и болести непознате или мултифакторијалне етиологије. Наиме, 
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доносилац акта је прописујући овом одредбом Правилника да ће се при утврђивању 

процента војног инвалидитета поводом погоршане болести и болести непознате или 

мултифакторијалне етиологије узети у обзир и околности као што су: изложеност 

специфичним експозицијама (услови војног ангажовања), дужина војног ангажовања до 

појаве болести, као и године старости за вријеме војног ангажовања, измијенио 

наведену законску одредбу којом је прописан начин утврђивања војног инвалидитета 

код погоршане болести и болести непознате или мултифакторијалне етиологије 

односно релевантне околности које се узимају у обзир а које су биле од утицаја на 

настанак болести.  Како је, сагласно члану 40. став 4. Закона, доносилац акта једино био 

овлашћен да разради и конкретизује постојеће одредбе Закона у погледу начина 

утврђивања процента војног инвалидитета  поводом погоршане болести и болести 

непознате или мултифакторијалне етиологије, а не и да уводи нова и другачија 

рјешења, Суд је оцијенио да је доносилац акта прекорачио своја овлашћења када је 

наведеном одредбом члана 1. Правилника прописао да се при утврђивању процента 

војног инвалидитета поводом погоршане болести и болести непознате или 

мултифакторијалне етиологије узимају у обзир и околности као што су изложеност 

специфичним експозицијама (услови војног ангажовања), дужина војног ангажовања до 

појаве болести, те године старости за вријеме војног ангажовања. Имајући у виду 

наведено Суд је оцијенио да, у овом дијелу, оспорени члан 1. Правилника није у 

сагласности са поменутим чланом 40. став 3. Законом о правима бораца, војних 

инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике 

Српске   

 

Како су оспорене одредбе члана 1. у дијелу који се односи на ставове 1. и 3. 

новог члана 10. предметног правилника у правној и логичкој вези, Суд је, као 

незакониту, оцијенио и ову одредбу, дакле одредбу члана 1. оспореног правилника, 

којом је измијењен члан 10. став 3. Правилника о утвђивању процента војног 

инвалидитета („Службени гласник РС“ бр. 100/12 и 116/12). 

 

По оцјени Суда, доносилац акта прекорачио је законом утврђена овлашћења и 

када је оспореним чланом 3. овог правилника, прописујући начин поступања приликом 

вјештачења ради утврђивања узрочно-посљедичне везе између вршења војне службе и 

болести чија етиологија је непозната и смрти војног инвалида, ради остваривања права 

чланова његове породице на породичну инвалиднину, прописао услове који морају 

бити испуњени да би се сматрало да та веза постоји. Оваква оцјена произлази, прије 

свега, из наведених одредаба Закона о правима бораца, војних инвалида и породица 

погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, којима је утврђен 

круг корисника чија се права уређују овим законом, затим ближе околности релевантне 

за дефинисање појма борца и војног инвалида, рокови трајања околности са становишта 

услова за остваривање права предвиђених законом, као и услови под којима чланови 

породице умрлог војног инвалида могу остварити породичну инвалиднину, али исто 

тако и из одредбе члана 40. став 4. овог закона, којом је одређен предмет регулисања 

Правилника о утврђивању процента војног инвалидитета, те одредбе члана 69. став 2. 

Закона о републичкој управи, према којој се правилником разрађују поједине одредбе 

закона или прописа Владе. Полазећи од наведеног Суд је  оцијенио да је доносилац акта 

био овлашћен да конкретизује постојеће законске одредбе у погледу услова и начина 

остваривања права чланова породице умрлог војног инвалида на породичну 

инвалиднину, као законом признатог права које се остварује под условима  прописаним 

законом,   али не и да прописује додатне услове, па како услови из оспореног члана 3. 
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Правилника представљају услове који нису предвиђени Законом, доносилац акта је 

прекорачио овлашћења из закона.   

Како Устав Републике Српске одредбама члана 108. став 2. утврђује  принцип да 

сви општи акти морају бити у сагласности са законом, то наведене одредбе члана 1. у 

дијелу како је то наведено у тачки 1. изреке ове одлуке и  члана 3. Правилника које 

нису сагласне закону, нису сагласне ни уставу.  

 

У односу на оспорене одредбе чланова 1. и 2. Правилника о измјенама 

Правилника о утврђивању процента војног инвалидитета, којима су измијењени члан 

10. став 2. и члан 11. Правилника о утврђивању процента војног инвалидитета, којима 

се ближе одређују болести непознате или мултифакторијалне етиологије односно за 

неке болести прописује принцип аналогије, по оцјени Суда, Законом утврђено 

овлашћење министру рада и борачко-инвалидске заштите, да уз претходно прибављено 

мишљење министра здравља и социјалне заштите пропише, између осталог, листу 

процената војног инвалидитета те друга питања од значаја за утврђивање процента 

војног инвалидитета, у одсуству каквих других ограничења овог овлашћења, 

претпоставља и овлашћење доносиоца акта да дефинише и ближе одреди најчешће 

болести непознате или мултифакторијалне етиологије, и то у складу са важећом 

Међународном класификацијом болести коју издаје Свјетска здравствена организација. 

У том смислу дефинисање и ближе одређивање тих болести ствар је процјене 

цјелисходности доносиоца акта, а о исправности и оправданости тих рјешења Уставни 

суд није надлежан да одлучује, у смислу одредаба члана 115. Устава.  

 

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, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић. 

 

Број: У-71/14                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

30. септембар 2015. године                             УСТАВНОГ СУДА 

 

                                    Џерард Селман 
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С обзиром на то да је доносилац акта једино био овлашћен да разради и 

конкретизује постојеће одредбе Закона у погледу начина утврђивања процента 

војног инвалидитета поводом погоршане болести и болести непознате или 

мултифакторијалне етиологије, а не и да уводи нова и другачија рјешења, 

доносилац подзаконског акта прекорачио је своја овлашћења и тиме повриједио 

начело законитости када је прописао да се при утврђивању процента војног 

инвалидитета узимају у обзир и околности као што су изложеност специфичним 

експозицијама (услови војног ангажовања), дужина војног ангажовања до појаве 

болести, те године старости за вријеме војног ангажовања. 

 

Уставни суд није надлежан да цијени цјелисходност дефинисања и ближег 

одређивања болести непознате или мултифакторијалне етиологије које је на 

основу законског овлашћења и процедуре нормирао доносилац подзаконског општег 

акта.  
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Одлука 

Број: У-81/14 oд 30. септембра 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 84/15 

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

члана 37. став 1. тачка а), 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 30. септембра 2015. године,  д о н и о   ј е 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да Одлука о усвајању измјене Регулационог плана „Центар града“ 

у Бијељини („Службени гласник Града Бијељина“ број 7/14) није у сагласности са 

Уставом Републике Српске и Законом о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“ број 55/10). 

Одбацује се приједлог за оцјењивање сагласности Одлуке из става 1. изреке са 

Правилником о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 115/13) те Ревизијом и измјеном 

урбанистичког плана града Бијељина („Службени гласник Општине Бијељина“ број 

14/11). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Робна кућа „Побједа“ а.д. Бијељина заступана по пуномоћнику Сави Бојановићу, 

адвокату из Бијељине, поднијела је Уставном суду Републике Српске приједлог за 

утврђивање неуставности и незаконитости Одлуке о усвајању измјене Регулационог 

плана „Центар града“ у Бијељини („Службени гласник Града Бијељина“ број 7/14). 

Предлагач оспорава поступак доношења  оспорене одлуке са становишта одговарајућих 

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

број 40/13), при чему посебно указује на  временски интервал од момента доношења 

Одлуке о приступању изради измјене Регулационог плана „Центар града“ у Бијељини, 

коју је донијела Скупштина Општине Бијељина на сједници одржаној 21. октобра 2010. 

године, па до доношења оспорене одлуке од стране Скупштине Града Бијељина 16. 

априла 2014. године. Законитост измјена Регулационог плана оспорава се, прије свега, 

из разлога што носилац израде плана није, на начин и по поступку који је прописан 

чланом 48. став 1. наведеног закона,  размотрио примједбе које је предлагач ставио у 

току јавног увида, те образложено мишљење о истакнутим примједбама доставио 

предлагачу.  Поред тога, у приједлогу детаљно образлаже и друге разлоге 

незаконитости оспорене одлуке те предлаже да Суд утврди да оспорени акт није у 

сагласности са Уставом и законом. 

 

Перица Глигић из Бијељине заступан по пуномоћнику Сави Бојановићу, 

адвокату из Бијељине, дао је иницијативу за покретање поступка за оцјењивање 

уставности и законитости исте одлуке. Давалац иницијативе, између осталог, наводи да 

је власник парцела к.ч. бр. 3151, 3152 и 3290 к.о. Бијељина, које имају површину од 

1000 м2, те да је, као заинтересовано лице, уложио примједбу на предложено планско 

рјешење за своје парцеле, али да од носиоца израде плана није добио образложено 

мишљење о истакнутој примједби. Поред тога, указује и на друге незаконитости које су 

учињене у поступку доношења оспорене одлуке којом је усвојена измјена Регулационог 
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плана те предлаже да Суд утврди да оспорена одлука није у сагласности са Законом о 

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

 

Поред наведеног приједлога и иницијативе, Заједница етажних власника „Ђуре 

Јакшића 1“ из Бијељине заступана по пуномоћнику Огњену Авлијашу, адвокату из 

Бијељине, доставила је Суду поднесак, означен као придруживање приједлогу за оцјену 

уставности и законитости Одлуке о усвајању измјене Регулационог плана „Центар 

града“ у Бијељини („Службени гласник Града Бијељина“ број 7/14). У поднеску и 

његовим допунама оспорена је Одлука у цјелини, као и поступак њеног доношења, због 

несагласности с одредбама Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ број 40/13), Правилника о општим правилима урбанистичке 

регулације и парцелације („Службени гласник Републике Српске“ број 115/13) те 

Ревизијом о измјени урбанистичког плана Града Бијељина („Службени гласник 

Општине Бијељина“ број 14/11). Детаљно образлажући разлоге оспоравања наведеног 

плана и незаконитости које су учињене у поступку доношења Одлуке предлаже да Суд 

утврди да оспорена одлука није у сагласности са Уставом и законом.  

 

С обзиром на то да је посебним поднесцима (приједлогом и иницијативом) 

тражена оцјена уставности и законитости истог општег акта, Суд је на основу члану 9. 

ст. 1. и 3. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 114/12 и  29/13) дана 24. септембра 2014. године донио Рјешење 

о спајању ових предмета ради вођења јединственог поступка, припајајући иницијативу 

Перице Глигића, која је заведена под бројем У-84/14, приједлогу Робне куће „Побједа“ 

а.д. Бијељина, који је евидентиран под бројем   У-81/14. 

 

Скупштина Града Бијељина доставила је одговоре на наводе из приједлога и 

иницијативе као и на наводе, у међувремену, достављених поднесака, у којима није 

изложила поступак припреме и доношења оспорене одлуке већ  само таксативно навела 

радње које су претходиле доношењу оспорене одлуке, из чега, како се наводи, 

произлази да је проведена процедура прописана Законом о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 55/10), те у прилог ових навода доставила 

одређену документацију из које се,  како тврде, може сагледати поступак доношења 

оспореног планског документа. У одговору се посебно наглашава да се изради 

оспореног плана приступило на основу Одлуке о приступању изради измјене 

Регулационог плана „Центар града“ у Бијељини („Службени гласник Општине 

Бијељина“ број 21/10), која је донесена на основу тада важећег Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10), као и да је у 

току поступка израде измјене овог регулационог плана  ступио на снагу Закон о 

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

је примјеном одредбе члана 192. овог закона, поступак израде наведеног документа 

просторног уређења настављен по одредбама закона на основу којег је започет. Из 

наведених разлога доносилац акта сматра неоснованим наводе  да су оспореном 

одлуком повријеђене одредбе важећег Закона о уређењу простора и грађењу, те 

предлаже да Суд, с обзиром на то да је Закон о уређењу простора и грађењу, који је 

назначен као правни основ,  престао да важи прије подношења иницијативе за оцјену 

уставности и законитости, обустави поступак оцјене уставности и законитости 

оспорене одлуке будући да не постоје процесне претпоставке за вођење поступка и 

одлучивање.  Поред наведеног, у одговору се наглашава да Суд, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, није надлежан да оцјењује оспорену одлуку у односу на 
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Правилник о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације те Ревизију и 

измјену урбанистичког плана Града Бијељина. 

 

Одлука о усвајању измјене Регулационог плана „Центар града“ у Бијељини 

(„Службени гласник Града Бијељина“ број 7/14) донесена је на основу члана 30. став 1. 

алинеја 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чланова 29. и 30. Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 55/10), а у вези са чланом 7. Правилника о 

садржају, начину израде и доношења докумената просторног уређења („Службени 

гласник Републике Српске“ број 59/11) и члана 38. став 2. тачка е) Статута Града 

Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ бр. 8/13 и 27/13). Овом одлуком, коју је 

усвојила Скупштина Града Бијељина на сједници одржаној 16. априла 2014. године, 

утврђено је: да се усваја измјена Регулационог плана „Центар града“ у Бијељини (члан 

1), да измјена наведеног регулационог плана садржи текстуални и графички дио (члан 

2), да је Регулациони план урађен од стране ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ 

д.о.о. Бијељина а да ће се о њеном спровођењу старати Одјељење за просторно уређење 

градске управе Града Бијељина (чл.3. и 4), и  да ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“ (члан 5). 

 

У поступку разматрања оспорене Одлуке о усвајању измјене Регулационог плана 

„Центар града“ у Бијељини 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/града 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).  

 

 Суд је, такође, имао у виду да је у току поступка израде и доношења оспореног 

документа просторног уређења ступио на снагу нови Закон о уређењу простора и 

грађењу (Службени гласник Републике Српске“ број 40/13), којим је у одредби члана 

198. прописан престанак важења Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“ број 55/10). Међутим, Суд је, имао у виду и одредбу 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.  

 

Полазећи од наведеног Суд је утврдио да је прописивањем као у члану 192. 

важећег закона продужено важење Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“ број 55/10) и то у односу на поступак израде  и доношења 

докумената просторног уређења започетих на основу равије важећег закона. Имајући у 

виду да је израда оспореног документа просторног уређења започета Одлуком о 

приступању изради измјене Регулационог плана „Центар града“ у Бијељини 

(„Службени гласник Општине Бијељина“ број 21/10) са позивом на правни основ 

садржан у Закону о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ број 55/10) Суд је оцијенио да су испуњени услови да се законитост поступка 

доношења оспорене одлуке оцјењује у односу на тај закон.  

 

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

број 55/10), који је представљао правни основ за доношење оспорене одлуке, прописано 
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је да се документима просторног уређења одређује организација, намјена и начин 

коришћења и управљања простором, те критеријуми и смјернице за уређење и заштиту 

простора Републике, те да су спроведбени документи просторног уређења, између 

осталог, и регулациони планови, као техничко-регулативни документи просторног 

уређења на основу којих се дефинишу услови за пројектовање и извођење објеката, 

који важе до њихове измјене или доношења новог (члан 15. ст. 1, 3. и 5). Овим законом  

је, и то у члану 29. став 1. прописано да спроведбене документе просторног уређења за 

подручја јединица локалне самоуправе усваја скупштина јединице локалне самоуправе 

или града. Поступак припреме, израде и доношења докумената просторног уређења 

уређен је члановима 30. до 43, при чему је у члану 43. став 3. Закона прописано да се 

ревизија, односно измјена или допуна докумената просторног уређења врши на начин и 

по поступку за доношење документа. Тако је чланом 30. овог закона прописано  да 

одлуку о приступању изради, односно измјени или допуни документа просторног 

уређења 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, односну измјену или допуну документа просторног 

уређења и друге елементе у зависности 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 гласнику јединице локалне 

самоуправе  (ст. 1, 3. и 9), а чланом 31. став 2. овог закона ‒ да је носилац припреме за 

израду документа просторног уређења који доноси скупштина јединице локалне 

самоуправе орган управе надлежан за послове уређења простора или други орган или 

организација коју одреди надлежна скупштина одлуком из члана 30. овог закона. Према 

члану 32. Закона носилац припреме документа просторног уређења дужан је  да 

носиоцу израде документа достави сву потребну документацију, а нарочито ону која је 

таксативно наведена у тач. а) до ж), затим  да осигура јавни увид за заинтересоване 

стране, као што су: власници некретнина, корисници простора и учесници у његовој 

изградњи и уређивању, органи управе надлежни за водопривреду, шумарство, 

пољопривреду, саобраћај, енергетику, телекомуникације и др. (став 2), те да након 

доношења одлуке из члана 30. овог закона, у најмање два средства јавног 

информисања, објави позив заинтересованим лицима из става 2. овог члана, да у року 

од 15 дана доставе своје приједоге и сугестије за одређена планска рјешења на 

земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву (став 3). Поред тога, 

чланом  33. став 1. Закона прописано је да надлежна скупштина, на приједлог носиоца 

припреме,  именује савјет ради укупног праћења израде документа просторног уређења, 

вођења јавне расправе и усаглашавања ставова и интереса зависно од потребе, обима и 

врсте документа, док је чланом 34. став 1. прописано да се израда докумената 

просторног уређења повјерава правном лицу овлашћеном за обављање ових послова 

(носилац израде). Чланом 38. Закона прописано је 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  документа просторног 

уређења из надлежности јединице локалне самоуправе траје најмање 30 дана, 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 три пута, те да се примједбе, приједлози и мишљења о нацрту уписују у свеску 

са нумерисаним странама, која се налази у просторији у којој се нацрт излаже или се у 
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писаној форми достављају носиоцу припреме који је обавезан да их прослиједи 

носиоцу израде документа. Уз то, чланом 39. Закона прописано је да је носилац израде 

обавезан  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 и да тај став у писаној форми достави носиоцу припреме и лицима која су 

доставила своје приједлоге, примједбе и мишљења (став 1), да се приједлог документа 

утврђује на основу нацрта који је био објављен и става о примједбама, приједлозима и 

мишљењима на тај нацрт, с тим да се у приједлогу документа не могу мијењати 

рјешења из нацрта документа, осим оних на која је била стављена основана примједба, 

приједлог или мишљење (став 2), да се став носиоца израде о примједбама и 

приједлозима разматра на стручној расправи на коју се позивају представници носиоца 

припреме, носиоца израде и организације из члана 32. став 4. овог закона, те чланови 

савјета плана (став 3), а ако стручној расправи из става 4. овог члана не присуствују 

овлашћени стручни представници организација из члана 32. став 4. овог закона, сматра 

се да су одговарајуће организације прихватиле приједлог документа (став 6). Према  

члану 40. Закона,  ако се приједлог документа просторног уређења на основу 

прихваћених приједлога, примједаба и мишљења достављених у току јавног увида 

значајно разликује од нацрта документа, носилац припреме  је дужан да организује 

поново јавни увид  (став 1), да  значајне разлике из става 1. овог члана подразумијевају 

нова рјешења која нису у складу са смјерницама за израду, односно измјену или допуну 

документа из одлуке из члана 30. овог закона, када се промијени граница грађевинског 

земљишта или када промјена изазива промјену власничких односа (став 2), као и да се 

на нацрт документа просторног уређења који је на поновљеном јавном увиду, у складу 

са ст. 1. и 2. овог члана,  могу  подносити нови приједлози, примједбе и мишљења само 

на дијелове документа измијењене након јавног увида (став 5). По одржаној стручној 

расправи носилац припреме утврђује приједлог документа у складу са закључцима са 

расправе (члан 41. став 1). 

 

Из прибављене документације произлази да се изради измјене оспореног плана 

приступило на основу Одлуке о приступању изради измјене Регулационог плана 

„Центар града“ у Бијељини („Службени гласник Општине Бијељина“ број 21/10), коју 

је донијела Скупштина Општине Бијељина, на сједници одржаној 21. октобра 2010. 

године, са позивом на правни основ садржан у одредбама чл. 29. и 30. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10). Овом одлуком 

одређене су границе обухвата измјене Плана, прописан рок за израду, утврђена обавеза 

Скупштине Општине да након обављене стручне расправе о преднацрту утврди нацрт 

измјене Плана, као и  мјесто, вријеме и начин излагања Нацрта на јавни увид, те 

доносиоца припреме. У даљем току поступка, према достављеној документацији, 

Скупштина Општине Бијељина је, на сједници одржаној 25. априла 2012. године, 

донијела Одлуку о утврђивању нацрта измјене Регулационог плана „Центар града“ у 

Бијељини (Службени гласник Општине Бијељина“ број 9/12). Након тога, према 

достављеној документацији Одјељење за просторно уређење Административне службе 

Града Бијељина сачинило је Записник, број 02/2-050-2-128/14 од 10. марта 2014. године, 

са спроведене стручне расправе поводом процедуре усвајања измјене Регулационог 

плана „Центар града“ у Бијељини, на којој су, како се наводи, испред органа и правних 

лица били присутни представници АД „Телекомуникације РС“, Одјељења за друштвене 

дјелатности Административне службе Града Бијељина, ЈП „Градска топлана“, АД 

„Комуналац“ и Завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Бања 

Лука, затим поименично наведени представници Савјета плана, носиоца припреме и 

носиоца израде, те заинтересована лица (између осталих и пуномоћник предлагача 



208 

 

адвокат Саво Бојановић, те иницијатор Перица Глигић).  Из садржине овог записника  

може се утврдити да је у току јавних увида ( наводи се да је било више увида али не и 

термини одржавања) стављен већи број примједби, поред осталог, и од стране 

заинтересованих лица, којима ће се, како је то наведено, одговорити писаним путем 

након завршетка расправе и договора са Заводом за заштиту споменика.  Након тога, 

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Бања Лука 

поднеском број 07/1.20,30/624-157-2/14 од 9. априла 2014. године дао је сагласност на 

приједлог измјене Регулационог плана „Центар града“ Бијељина. Одлука о усвајању 

измјене Регулационог плана „Центар града“ у Бијељини донесена је на сједници 

одржаној 16. априла  2014. године. 

 

Полазећи од наведеног Суд је оцијенио да доносилац акта у поступку доношења 

оспорене одлуке није поступио сагласно одредбама Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10), који је послужио као 

правни основ за доношење оспорене одлуке. Ово из разлога што је законом прописани 

начин припреме и доношења, између осталог, и регулационих планова, који је обавезан 

и код усвајања њихових измјена и допуна, строго формалан поступак који 

подразумијева доношење акта о изради плана који се јавно оглашава, израду нацрта 

плана који се излаже на јавни увид и спровођење стручне расправе поводом нацрта 

плана при чему је орган за доношење планова обавезан да поступа сагласно законом 

прописаном поступку, односно није овлашћен да поступа мимо законом прописане 

процедуре.  

 

У конкретном случају поступак доношења оспореног документа просторног 

уређења није у сагласности са чланом 39. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу, 

будући да доносилац акта није доставио доказ да је носилац припреме размотрио све 

примједбе, приједлоге и мишљења који су достављени током јавног увида, те да је, 

прије утврђивања приједлога оспореног планског рјешења, о њима заузео и образложио 

свој став и тај став у писаној форми доставио како носиоцу припреме тако и лицима 

која су  доставила своје приједлоге, примједбе и мишљења. Будући да учесници у овом 

уставносудском поступку указују на поменуту незаконитост оспореног Плана, а да 

доносилац акта није пружио одговарајуће доказе ‒ Суд је оцијенио да оспорена одлука 

није у сагласности са законом.  

 

Овакво поступање доносиоца акта чини оспорену одлуку несагласну са Законом, 

а како Суду нису пружени докази о поступку доношења плана ни са становишта члана 

39. ст. 2. и 3. Закона, на које незаконитости, такође, указују учесници у овом поступку,  

Суд је утврдио да Одлука о усвајању измјене Регулационог плана „Центар града“ у 

Бијељини („Службени гласник Града Бијељина“ број 7/14) није у сагласности са 

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

55/10), а чињеница да оспорена одлука није у сагласности са законом чини је 

неуставном са становишта члана 108. став 2. Устава, према којем прописи и други 

општи акти морају бити у сагласности са законом. 

 

Уставни суд, у смислу члана 115. Устава Републике Српске, није надлежан да 

оцјењује сагласност оспорене одлуке са Правилником о општим правилима 

урбанистичке регулације и парцелације („Службени гласник Републике Српске“ број 

115/13) те Ревизијом и измјеном урбанистичког плана Града Бијељина („Службени 

гласник Општине Бијељина“ број 14/11). Такође, питања садржине урбанистичко-

техничких рјешења утврђених регулационим планом, као и њихове оправданости и 
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цјелисходности, који се приједлогом и иницијативом покрећу, нису у надлежности 

Уставног суда утврђеној чланом 115. 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, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић. 

 

 

Број: У-81/14                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

30. септембар 2015. године                             УСТАВНОГ СУДА 

 

                                    Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Будући да доносилац акта планске регулативе није доставио доказ да је 

носилац његове припреме размотрио све примједбе, приједлоге и мишљења који су 

достављени током јавног увида, те да је о њима заузео и образложио став и  

доставио га носиоцу припреме и лицима која су дала приједлоге, примједбе и 

мишљења, такав акт није донесен у скаду са законом одређеном процедуром чиме је 

повријеђено начело законитости. 

 

 Уставни суд ће због ненадлежности одбацити приједлог којим се тражи 

оцјена међусобне усаглашености  аката подзаконске правне снаге. 
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Рјешење 

                                                                            Број: У-49/14 од 28. октобра 2015. године 

                                                           "Службени гласник Републике Српске" број 92/15 

 

 

         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 28. октобра 2015. године, д о н и о  ј е  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјену уставности члана 10. Закона о 

платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске у 

дијелу који се односи на платне коефицијенте платних група XXVII i XXIX 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 31/14). 

 

Не прихвата се иницијатива 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“ број 31/14).  

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Војин М. Бадњар из Приједора дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем 

тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности члана 10. Закона 

о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске у дијелу 

који се односи на платне коефицијенте платних група XXVII и XXIX („Службени 

гласник Републике Српске“ број 31/14) и члана 8. тачка б) подтачка 3) Закона о платама 

запослених у области просвјете и културе Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 31/14). Из садржаја иницијативе произлази да давалац 

иницијативе тражи оцјену међусобне сагласности оспорених одредби Закона о платама 

запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске и Закона о 

платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске. Наиме, давалац 

иницијативе сматра да су оспореном одредбом члана 8. тачка б) подтачка 3) Закона о 

платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске, запослени у 

основним школама који су сврстани у трећу платну подгрупу (професор, библиотекар, 

секретар, рачуновођа), доведени у неравноправан положај у односу на лица која су 

чланом 10. Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова 

Републике Српске сврстана у платне групе XXVII (вођа тима у Јединици за подршку, 

вођа тима водича службених паса у Јединици за подршку, вођа групе у Јединици за 

подршку) и XXIX (полицајац водич службених паса у Јединици за подршку и Јединици 

за подршку, узгој, дресуру и употребу службених паса, полицајац у Јединици за 

подршку, полицајац-инструктор у Јединици за подршку, узгој, дресуру и употребу 

службених паса, полицајац у Јединици за подршку, полицајац-инструктор у Јединици 

за подршку, узгој, дресуру и употребу службених паса, полицајац -одгајивач службеног 

пса у у Јединици за подршку, узгој, дресуру и употребу службених паса). Уз то, наводи 

да је чланом 2. став 1. Закона о основном образовању прописано да је основно 

образовање дјелатност од општег друштвеног интреса, а  дресирање службених паса 

није, то га не би требало ни више плаћати. С тим у вези истиче Међународни пакт о 
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грађанским и политичким правима (1966. и 1989. године) и Међународни пакт о 

економским, социјалним и културним правима (1966. године), као међународне 

инструменте о људским правима легислативног карактера, чијим одредбама су 

утврђена индивидуална и колективна права и одређене мјере за надзор над њиховим 

поштивањем. Стога су, по мишљењу даваоца иницијативе, оспореним нормирањем 

повријеђени уставни принципи из члана 10. и члан 66. Устава Републике Српске. Поред 

тога, давалац иницијативе тражи да суд, сходно члану 58. Закона о Уставном суду 

Републике Српске, донесе рјешење којим ће наложити Влади Републике Српске да 

обустави од примјене Закон о платама запослених у области просвјете и културе 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/14) до коначне 

одлуке о уставности оспорене одредбе овог закона, те да од Народне скупштине 

Републике Српске затражи хитне измјене ове законске одредбе. Предлаже да Суд 

утврди да оспорене законске одредбе нису у сагласности са Уставом Републике Српске, 

те да се донесена одлука објави у "Службеном гласнику Републике Српске".        

 

У одговору који је на наводе из иницијативе доставила Народна скупштина 

Републике Српске, прије свега, истиче се да није у надлежности Уставног суда 

Републике Српске да цијени оправданост и цјелисходност законских рјешења све док 

се законодавац креће у оквирима своје надлежности, нити међусобну усаглашеност 

законских одредаба. Сматрају да оспорени закони обезбјеђују легислативни оквир за 

остваривање основних слобода, права и дужности грађана Републике Српске, те да су у 

сагласности са чл. 10. и 66. Устава. Истиче се да је законодавац поступио у најбољем 

интересу, како грађана уопште, тако и струке, па је цијенећи разлоге цјелисходности и 

јавног интереса, усвојио оспорене законе у постојећем тексту, при чему није изашао из 

уставног оквира, успостављајући баланс између законске мјере и циља који  који се 

жели постићи. Такође, сматрају да давалац иницијативе није задовољан оспореним 

законским рјешењима и да уређење, на другачији начин, предметне законске материје 

не може бити предмет уставносудског поступка, већ неких других процедура. Поред 

наведеног, указује се на чињеницу да је, у предмету овог суда број: У-56/13, Народна 

скупштина Републике Српске доставила одговор број: 01-2143/13 од 11. октобра 2013. 

године на наводе из дате иницијативе, као и да текст оспорене одредбе у том предмету 

није промијењен. Предлаже се да Суд не прихвати дату иницијативу. 

 

Одредбама оспореног члана 10. Закона о платама запослених у Министарству 

унутрашњих послова Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 

31/14) је прописано: да је за платну групу XXVII платни коефицијент 9.80, u koju su 

svrstani: 64. vođa tima u Jedinici za podršku (ССС), 65. вођа тима водича службених паса 

у Јединици за подршку (ССС), и 66. вођа групе у Јединици за подршку (ССС), док је за 

платну групу XXIX платни коефицијент 9.70, у коју су сврстани:  69. полицајац водич 

службених паса у јединици за подршку и Јединици за подршку, узгој, дресуру и 

употребу службених паса (ССС), 70. полицајац у Јединци за подршку (ССС), 71. 

полицајац-инструктор у Јединици за подршку, узгој, дресуру и употребу службених 

паса (ССС), и 72. полицајац-одгајивач службеног пса у Јединици за подршку, узгој, 

дресуру и употребу службених паса (ССС).      

  

Оспореном одредбом члана 8. тачка б) подтачка 3) Закона о платама запослених 

у области просвјете и културе Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 31/14) је прописано да трећа платна подгрупа ‒ професор, библиотекар, 

секретар и рачуновођа (VII степен стручне спреме – ВСС) имају платни коефицијент 

9,5.     
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 У поступку оцјењивања члана 10. Закона о платама запослених у Министарству 

унутрашњих послова Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 

31/14), Суд је имао у виду да је Уставом Републике Српске утврђено да Република 

уређује и обезбјеђује, између осталог, радне односе, запошљавање, образовање, као и 

друге односе од интереса за Републику, у складу са Уставом (тачака 12. и 18. 

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

као 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, те да је чланом 39. 

став 5. Устава утврђено да свако по основу рада има право на зараду у складу са 

законом и колективним уговором.  

Такође, Суд је имао у виду да је одредбама Устава Републике Српске, у односу 

на које предлагач оспорава наведене одредбе предметних закона, 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), 

као и 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).       

Полазећи од наведених уставних одредби, законодавац је, по оцјени Суда, 

поступајући у оквиру својих овлашћења, Законом о платама запослених у 

Министарству унутрашњих послова Републике Српске, као посебним законом, уредио 

начин утврђивања плата, накнада и осталих личних примања полицијских службеника, 

државних службеника и намјештеника у Министарству унутрашњих послова 

Републике Српске. Према члану 5. овог закона, основна плата се обрачунава мјесечно 

за пуно радно вријеме према радном мјесту на које је запослени распоређен 

одговарајућој платној групи (став 1), те да је основна плата из става 1. овог члана 

производ цијене рада као израз вриједности за најједноставнији рад и коефицијента 

утврђеног према платној групи (став 2) и да се иста увећава по основу радног стажа и 

то 0,5% за сваку навршену годину стажа осигурања (став 3). Чланом 8. став 1. овог 

закона је прописано да су начин обрачуна и исплате плата јединствени за запослене из 

члана 1. овог закона, а зависе од радног мјеста на које је запослени распоређен и 

одговарајуће платне групе, па су оспореним чланом 10. овог закона сврстана лица у 

платне групе XXVII и XXIX, а која имају платни коефицијент 9.80, односно 9,70.     

 

Из наведеног произлази да је платни коефицијент један од елемената на основу 

којег се утврђује висина плате запослених у Министарству унутрашњих послова 

Републике Српске и у зависности је од платне групе у коју су сврстана лица запослена 

у овом министарству, те да поред стручне спреме, одражава и друге релевантне 

факторе као што су услови рада, сложеност послова, одговорност и др. Како је Уставом 

Републике Српске утврђено, Република уређује и обезбјеђује радне односе и 

образовање, а Устав гарантује зараду по основу рада, на основу закона и колективног 

уговора, али не одређује и обим овог права, па из наведеног произлази да је 

законодавац по слободној процјени у јавном интересу требао да уреди начин и 

елементе за обрачун плате запослених грађана, чиме је и овлашћен да путем платних 

коефицијентата вреднује послове и радне задатке које обављају лица на одређеним 

радним мјестима. На који начин ће, у оквиру својих уставних овлашћења, прописати 
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висину платних коефицијената за поједине платне групе запослених у поменутом 

министарству, тј. како и колико ће вредновати поједина радна мјеста, по оцјени Суда, 

ствар је цјелисходне процјене законодавца, а оцјена цјелисходности законских 

рјешења, према члану 115. Устава Републике Српске, није у надлежности овог суда.  

Дакле, прописивањем као у наведеном члану није дошло до повреде одредаба 

чланова 10. и 66. Устава Републике Српске на коју указује давалац иницијативе. 

 

Уставни суд Републике Српске је оцјењивао уставност члана 8. тачка б) 

подтачка 3) Закона о платама запослених у области просвјете и културе Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/14) и донио Рјешење број У-

56/13 („Службени гласник Републике Српске“ број 90/14) којим није прихватио 

иницијативу за оцјену уставности ове законске одредбе, уз образложење да је 

релевантним уставним одредбама законодавцу остављено на диспозицију да уреди 

начин и елементе за обрачун плате запослених грађана, те да путем платних 

коефицијената вреднује послове и задатке које обављају лица на одређеним радним 

мјестима, односно да је ствар цјелисходне процјене и опредјељења законодавца на који 

ће начин, 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.  

 

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

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

Суд није прихватио 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“ број 31/14), јер је већ 

одлучивао о истој ствари.    

      

Према члану 115. Устава Републике Српске, Уставни суд није надлежан да 

оцјењује   међусобну усклађеност одредби појединих закона.  

 

Цијенећи да је у односу на члан 10. Закона о платама запослених у 

Министарству унутрашњих послова Републике Српске у дијелу који се односи на 

платне коефицијенте платних група XXVII и XXIX („Службени гласник Републике 

Српске“ број 31/14), 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), о уставности ове законске одредбе одлучио без доношења 

рјешења о покретању поступка.   

 Како је мериторно одлучено о уставности члана 10. Закона о платама запослених 

у Министарству унутрашњих послова Републике Српске у дијелу који се односи на 

платне коефицијенте платних група XXVII i XXIX („Службени гласник Републике 

Српске“ број 31/14), а у погледу члана 8. тачка б) подтачка 3) Закона о платама 

запослених у области просвјете и културе Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 31/14) ради се о пресуђеној ствари, Суд је оцијенио да је 

беспредметан захтјев даваоца иницијативе да Суд донесе рјешење којим ће наложити 

Влади Републике Српске да обустави од примјене Закон о платама запослених у 

области просвјете и културе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

број 31/14) до коначне одлуке о уставности оспорене одредбе овог закона.   
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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, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић, академик проф. др Снежана 

Савић.   

 

 

Број: У-49/14                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

28. октобар 2015. године                                                                      УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                 Џерард Селман 

                                         

 

   

 

 

 

                                                                    

 

 

На који начин ће, у оквиру својих уставних овлашћења, прописати висину 

платних коефицијената за поједине платне групе запослених у јавној служби, тј. 

како и колико ће вредновати поједина радна мјеста, ствар је цјелисходне процјене 

законодавца чија оцјена није у надлежности Уставног суда. 

 

Уставни суд ниће прихватити иницијативу за покретање поступка за 

оцјену уставности закона у случају када је већ одлучивао о истој ствари.    
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Одлука 

Број: У-53/14 од 28. октобра 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 92/15 

 

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

члана 37. став 1. тачка а), члана 60. став 1. тачке 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 28. октобра 2015. године, д о н и о  је 

 

 

О Д Л У К У 
 

      

Утврђује се да члан 16. Правилника о поступку за избор, престанак функције 

и разрјешење ректора Универзитета у Источном Сарајеву и избор проректора 

Универзитета, број 01-С-292-III/11 од 6. октобра 2011. године, није у сагласности 

са Уставом Републике Српске. 

 

Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности члана 6. став 3. Правилника 

о поступку за избор, престанак функције и разрјешење ректора Универзитета у 

Источном Сарајеву и избор проректора Универзитета, број 01-С-292-III/11 од 6. 

октобра 2011. године. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

           

Филозофски факултет Пале поднио је Уставном суду Републике Српске 

приједлог за оцјену уставности члана 6. став 3. Правилника о поступку за избор, 

престанак функције и разрјешење ректора Универзитета у Источном Сарајеву и избор 

проректора Универзитета, број 01-С-292-III/11 од 6. октобра 2011. године, који је донио 

Сенат Универзитета у Источном Сарајеву. У приједлогу и допуни приједлога наводи се 

да је оспорена одредба предметног правилника супротна основним моралним начелима 

демократског друштва и јавном поретку, јер омогућава ректору овог универзитета да 

сам себе поново изабере на ту функцију. Оспореним прописивањем се, како истиче 

предлагач, у поступку избора ректора даје предност члановима ректорског колегијума у 

односу на све остале потенцијалне кандидате, који су доведени у дискриминирајући 

положај. Тиме је, како се наводи, дошло до повреде и начела уставности из члана 108. 

став 1. Устава, због чега тражи да Суд, након проведеног поступка, утврди да оспорени 

члан 6. став 3. овог правилника није у сагласности са Уставом Републике Српске.  

 

У одговору на приједлог који је доставио Универзитет у Источном Сарајеву 

наводи се да је неоснована и паушална оцјена подносиоца приједлога о неуставности 

члана 6. став 3. предметног правилника, јер се у приједлогу не дају аргументи и не 

наводе прописи који су повријеђени оспореним прописивањем, већ се само износи став 

да је предметни члан Правилника супротан основним моралним начелима и јавном 

поретку Републике Српске. Доносилац овог правилника сматра да је оспорена одредба 

у сагласности са универзалним начелом о заштити људских права и слобода које је 

садржано у члану 29. Устава, а према којем свако има право да бира и да буде биран, 

као и са чланом 25. Међународног пакта о грађанским и политичким правима, те 

прелаже да Суд одбије приједлог.  
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С обзиром на чињеницу да је чланом 16. Правилника прописано да овај општи 

акт ступа на снагу наредног дана од дана његовог усвајања и објавиће се на wеб 

страници Универзитета и организационих јединица, Суд је, у односу на ову одредбу, од 

доносиоца предметног акта тражио додатно изјашњење. У погледу овог члана 

Правилника, у одговору се наводи да није постојао ниједан разлог за његово раније 

ступање на снагу, него се ради о већ устаљеној пракси на овом универзитету да се 

прописује да општи акти ступају на снагу "даном доношења" или "наредног дана од 

дана објављивања", те да до сада на овакве одредбе општих акта Универзитет није 

упозорен од стране контролних органа или органа који дају сагласност на његове акте.   

 

Оспореним чланом 6. став 3. Правилника о поступку за избор, престанак 

функције и разрјешење ректора Универзитета у Источном Сарајеву и избор проректора 

Универзитета, број 01-С-292-III/11 од 6. октобра 2011. године, прописано је да ректор 

или проректор Универзитета у текућем мандату равноправно гласају уколико се налазе 

на листи кандидата за избор ректора. 

   

Разматрајући оспорени правилник, Суд је, примјеном члана 42. став 1. Закона о 

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

92/12), проширио оцјену уставности и на члан 16. овог општег акта, којим је прописано 

да исти ступа на снагу наредног дана од дана његовог усвајања и објавиће се на wеб 

страници Универзитета и организационих јединица. У вези са овом одредбом Суд је 

имао у виду да је чланом 109. Устава Републике Српске 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 то да је наведеном одредбом Правилника прописано да овај акт ступа на 

снагу наредног дана од дана његовог усвајања, те да његов доносилац у одговору на 

приједлог није доставио доказе о постојању нарочито оправданих разлога за његово 

раније ступање на снагу, Суд је оцијенио да оспорени правилник није ступио на снагу у 

складу са чланом 109. став 1. Устава, те да није важећи правни акт у правном поретку 

Републике Српске. Како се ради о неуставном општем правном акту са формалног 

аспекта, Суд се није упуштао у оцјену његове уставности са материјалноправног 

аспекта, односно оцјену оспореног члана 6. став 3. овог правилника, те је, на основу 

члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске, одлучио да одбаци 

приједлог за  оцјењивање уставности ове одредбе.  

 

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, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић.  

 

 

Број: У-53/14                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

28. октобар 2015. године                                                                      УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                 Џерард Селман 
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С обзиром на то да је одредбом подзаконског нормативног акта прописано 

да исти ступа на снагу наредног дана од дана његовог усвајања, а да доносилац није 

доставио доказе о постојању нарочито оправданих разлога за његово раније 

ступање на снагу, оспорени акт није ступио на снагу у складу са Уставом, те није 

важећи правни акт у правном поретку. 

 

Како се ради о неуставном општем правном акту са формалног аспекта, 

Уставни суд се није упуштао у оцјену његове уставности са материјалноправног 

аспекта због чега је одбачен приједлог за оцјењивање уставности оспорених  

одредаба. 
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Рјешење 

Број: У-58/14 од 28. октобра 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 92/15 

 

 

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

члана 40. став 5. и 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. 

октобра 2015. године, д о н и о  је 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 10. став 2. 

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

бр. 104/11 и 92/12). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Саво Бојић из Хрваћана дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем 

тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 10. 

став 2. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 104/11 и 92/12). У иницијативи се наводи да оспорена законска одредба, 

којом је прописано да Високи судски и тужилачки савјет предлаже предсједнику 

Републике Српске листу кандидата за предсједника и судије Уставног суда Републике 

Српске, није у сагласности са чланом 121а. Устава, према којем није у надлежности 

Високог судског и тужилачког савјета да бира судије овог суда. Сходно наведеном, 

предлаже да Суд утврди да предметна законска одредба није у сагласности са Уставом 

Републике Српске.   

 

Народна скупштина Републике Српске није доставила одговор на наводе из 

иницијативе. 

 

Оспореним чланом 10. став 2. Закона о Уставном суду Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) прописано је да Високи 

судски и тужилачки савјет предсједнику Републике Српске предлаже листу кандидата 

за предсједника и судије Уставног суда Републике Српске. 

    

У поступку оцјењивања уставности оспорене одредбе Закона о Уставном суду 

Републике Српске, Суд је, прије свега, имао у виду да према Амандману XCIII на Устав 

Републике Српске, којим је замијењена тачка 3. става 1. члана 80. Устава, предсједник 

Републике предлаже Народној скупштини кандидате за предсједника и судије Уставног 

суда на приједлог Високог судског и тужилачког савјета, те да је алинејом 3. тачке 2. 

Амандмана LXXXVIII (којом тачком је допуњен члан 116. Устава), поред састава 

Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске, утврђено да 

судије бира Народна скупштина Републике Српске и Вијеће Народа. Поред тога, према 

тачки 4. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. 

Устава, Република уређује и обезбјеђује уставност и законитост, док према члану 120. 

став 1. Устава, поступак пред Уставним судом, правно дејство његових одлука и друга 

питања његове организације и рада уређују се законом.  
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На основу наведених уставних овлашћења, а у оквиру Уставом утврђених 

принципа, Законом о Уставном суду Републике Српске је, између осталог, уређено 

питање избора предсједника и судија овог суда. Оцјењујући оспорену одредбу члана 

10. став 2. предметног закона, Суд је утврдио да оваквим прописивањем није нарушено 

начело уставности из члана 108. став 1. Устава, односно да је иста у цијелости сагласна 

цитираним уставним одредбама којима је утврђен начин и поступак избора 

предсједника и судија Уставног суда Републике Српске. Како је већ истакнуто, 

Амандманом XCIII на Устав Републике Српске, којим је замијењена тачка 3. става 1. 

члана 80. Устава, дато је овлашћење предсједнику Републике да предлаже Народној 

скупштини кандидате за предсједника и судије Уставног суда на приједлог Високог 

судског и тужилачког савјета, из чега, по оцјени Суда, произлази да је Високи судски и 

тужилачки савјет субјекат који учествује у једној од фаза поступка избора предсједника 

и судија Уставног суда која претходи коначном избору од стране Народне скупштине и 

Вијећа народа.   

 

Сходно наведеном, Суд је оцијенио да оспорена законска норма, којом је 

прописано да Високи судски и тужилачки савјет предлаже предсједнику Републике 

листу кандидата за предсједника и судије Уставног суда Републике Српске, не доводи у 

питање ниједну од цитираних уставних одредаба, и не значи, како то погрешно тумачи 

давалац иницијативе, да Високи судски и тужилачки савјет бира судије Уставног суда. 

Очигледно је да давалац иницијативе погрешно доводи у везу оспорену законску 

одредбу са овлашћењима Високог судског и тужилачког савјета у погледу избора 

судија редовних судова и јавних тужилаца, која су садржана у члану 121а. Устава, те на 

тај начин изводи неправилан закључак о повреди ове уставне одредбе. 

      

Цијенећи да 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 норме 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, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић. 

 

Број: У-58/14                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

   28. октобар 2015. године                                                                         УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                                         Џерард Селман                                                                                                                  

 

 

 

С обзиром на то да је Високи судски и тужилачки савјет субјекат који 

учествује у само једној од фаза поступка избора предсједника и судија Уставног 

суда, а која претходи коначном избору од стране Народне скупштине и Вијећа 

народа , нема повреде Уставне одредбе којом су прописане надлежности Високог 

судског и тужилачког савјета. 
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Одлука 

Број: У-62/14 од 25. новембра 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 101/15 

 

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 25. новембра 

2015. године,  д о н и о  ј е   

 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да члан 2. Посебног колективног уговора за запослене у области 

медија и графичке дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске” број 94/06) 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 

 

Јавно предузећe »Инфо Центар» Соколац из Сокоца приједлогом је пред 

Уставним судом Републике Српске покренуло поступак за оцјену уставности и 

законитости члана 2. 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. У приједлогу је наведено да 

оспорени члан 2. Посебног уговора није у складу са чланом 2. Општег колективног 

уговора, чланом 159. став 1. и чланом 162. став 1. Закона о раду и са чл. 12, 22, 25, 39, 

45, 48 и 50. Устава Републике Српске. Предлагач, наиме, сматра да се послодавци који 

нису чланови Удружења Уније послодаваца Републике Српске и који нису учествовали 

у потписивању колективног уговора, нити су дали пуномоћ за такво потписивање, 

оспореним одредбама не могу обавезивати на примјену овог уговора. С тим у вези, 

истиче да је наведеним одредбама Закона о раду прописана примјена колективних 

уговора само за оне послодавце који су непосредно учествовали у закључивању уговора 

или су били представљени на основу пуномоћи, као и то да је исто одређено Општим 

колективним уговором из 2007. године. Полазећи од констатације да се уговори у 

складу са Законом о облигационим односима, па и колективни уговори потписују и 

заснивају на слободној вољи, односно принципу добровољности потписивања уговора 

правних и физичких лица, а што је, како је наведено, одређено Законом о удружењима 

и фондацијама Републике Српске, предлагач наводи да је ступањем на снагу овог 

закона и престанком важења Закона о привредној комори, престала обавезна примјена 

ових уговора на све послодавце. 

   

У одговору Синдиката медија графичке дјелатности Републике Српске наведено 

је да је приједлог заснован на произвољном и паушалном тумачењу Устава Републике 

Српске, Закона о раду и Општег колективног уговора. У прилог таквом мишљењу 

наводе одредбе Закона о раду којима је прописано да се колективни уговори закључују 
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за одређену територију, одређену групацију или грану дјелатности и да се колективним 

уговорима уређују обим и начин остваривања права из радног односа, у складу са 

законом и другим прописима, поступак колективног уговарања, састав и начин рада 

тијела овлашћених за мирно рјешавање колективних радних спорова између радника и 

послодаваца, међусобни односи учесника колективних уговора и друга питања значајна 

за уређивање односа између радника и послодаваца, те да се колективним уговором, 

правилником о раду и уговором о раду не може одредити мањи обим права радника од 

оног који је одређен законом. Наведено, такође сматрају разлогом постигнуте 

сагласности репрезентативних социјалних партнера на нивоу гране, односно 

дјелатности, да се овај колективни уговор односи на све запослене и послодавце у 

области медија графичке дјелатности, као и то да се, на основу оспорене одредбе 

Посебног колективног уговора, ове законске одредбе, као и одредбе Општег 

колективног уговора, у потпуности примијене и да радници и послодавци не буду 

дискримисани једни у односу на друге. Због свега наведено предлажу да Суд приједлог 

одбије као неоснован. 

 

Одговор на наводе из приједлога Уставном суду је доставило и Унија 

послодаваца Републике Српске, Удружење послодаваца графичке и новинске 

дјелатности, кинематографије, производње целулозе, папира и производа од папира 

Републике Српске у коме, поред мишљења да оспорени уговор није на снази јер није 

усклађен са Општим колективним уговором („Службени гласник Републике Српске” 

број 40/10) и није закључен нови колективни уговор за запослене у овој области, наводе 

да су одлуком Скупштине Уније, која је објављена у „Службеном гласнику Републике 

Српске“ број 02/14 од 21. јануара  2014. године, отказали наведени Општи колективни  

уговор. Сматрају наиме да због протека више од једне године од престанка важења 

Посебног колективног уговора нема мјеста оцјени његове уставности и законитости, 

али да је, због постојања случајева примјене неважећих или незаконитих аката, 

оправдана потреба подношења приједлога. Такође, наводе да је Законом о раду 

прописана обавеза примјене колективног уговора за стране које су непосредно 

учествовале у његовом закључивању, или које су биле представљене за закључивање на 

основу пуномоћи, као и за правне субјекте који су колективном уговору накнадно 

приступили, те истичу да, због свега наведеног, као и чињенице да Министарство 

надлежно за послове рада није одлучило да се оспорени уговор или поједине његове 

одредбе прошире и на правне субјекте који нису учествовали у његовом закључивању 

нити су колективном уговору накнадно приступили, оспорени Посебни колективни 

уговор, у вријеме важења, није био у сагласности са Законом о раду и  Општим 

колективним  уговором.     

                

Посебни колективни уговор за запослене у области медија и графичке 

дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске” број 94/06) 

закључили су Синдикат медија и графичара Републике Српске и Удружење 

послодаваца графичке и информативне дјелатности, кинематографије, производње 

целулозе, папира и производа од папира Републике Српске, на основу члана 130. 

Закона о раду („Службени гласник Републике Српске” бр. 38/00, 40/00, 41/00, 47/02, 

38/03 и 66/03) и чл. 3. и 65. Општег колективног уговора („Службени гласник 

Републике Српске” број 27/06). Оспореним чланом 2. прописано је да се овај 

колективни уговор односи на све запослене (раднике) и послодавце у области медија и 

графичке дјелатности који имају сједиште на територији Републике Српске. 
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Чланом 108. Устава Републике Српске, прокламована је обавезна сагласност 

прописа и других општих аката са законом. 

 

Сагласно члану 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 члану 158. Закона о раду – 

пречишћени текст («Службени гласник Републике Српске» број 55/07), прописано је да 

се колективним уговорима ближе уређују 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 је колективни уговор 

обавезан за стране које су непосредно учествовале у закључивању колективног уговора 

или које су биле представљене у закључивању колективног уговора на основу њихове 

пуномоћи, као и за оне правне субјекте који су накнадно приступили колективном 

уговору и да министарство надлежно за послове рада, ако оцијени да постоји интерес 

Републике и да је то оправдано ради остваривања циљева економске и социјалне 

политике у Републици, може одлучити да се колективни уговор, или само одређене 

одредбе тога уговора, прошире и на правне субјекте који нису учествовали у 

закључивању колективног уговора, нити су му накнадно приступили (члан 129. став 1. 

и 2. Закона, односно члан 159. ст. 1. и 2. Закона ‒ пречишћени текст). 

 

На основу наведених уставних и законских одредби Суд је  оцијенио да 

оспорена одредба члана 2. Посебног колективног уговора за запослене у области медија 

и графичке дјелатности Републике Српске није у сагласности са Законом о раду, због 

чега није у сагласности ни са уставним начелом законитости из члана 108. Устава 

Републике Српске. Наиме, Суд је  утврдио да из садржаја цитиране одредбе  члана 129. 

став 1. и 2. Закона о раду произлази да је колективни уговор обавезан за стране које су 

непосредно учествовале у његовом закључивању, или које су биле представљене у 

закључивању на основу њихове пуномоћи, као и за оне правне субјекте који су му 

накнадно приступили, а да се примјена уговора у цјелини, или само одређене одредбе, 

могу проширити и на правне субјекте који нису учествовали у његовом закључивању, 

нити су му накнадно приступили, само онда када министарство надлежно за послове 

рада оцијени да постоји интерес Републике и да је то оправдано ради остваривања 

циљева економске и социјалне политике у Републици. Дакле, прописивање оспореном 

одредбом Посебног колективног уговора да се овај уговор односи на све запослене и 

послодавце у области медија и графичке дјелатности који имају сједиште на територији 

Републике Српске, по оцјени Суда, представља аутоматско проширење примјене овог 

уговора и на правне субјекте који нису учествовали у његовом закључивању, а да 

проширењу није претходило доношење одлуке надлежног министрства о интересу 

Републике и оправданости таквог проширења. Наиме, прописано проширење примјене 

овог колективног уговора на све запослене у области медија и графичке дјелатности 

Републике Српске који имају сједиште на територији Републике Српске, по оцјени 

Суда, није у сагласности са законским могућностима проширења примјене колективног 

уговора, или његових одређених одредаба, из члана 129. став 1. и 2. Закона о раду.  

 

У погледу осталих навода предлагача, да се колективни уговори потписују и 

заснивају на слободној вољи, односно принципу добровољности потписивања уговора 

правних и физичких лица, у смислу Закона о облигационим односима, те да је 

ступањем на снагу Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске престао да 
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важи Закон о привредној комори, а тиме и обавезна примјена ових уговора на све 

послодавце, Суд је оцијенио да не требају бити предмет његовог разматрања, с обзиром 

на то да је Законом о раду, као lex specialis, прописано све о релевантној материји, 

дакле и међусобни односи учесника у закључивању колективних уговора и друга 

питања од значаја за уређивање односа између радника и послодаваца. 

 

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, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић. 

 

  

  

Број: У-62/14                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК                                                                    

25. новембар 2015. године                                                                 УСТАВНОГ СУДA 

 

                                                                                             Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

Прописивање,  да се Посебни колективни уговор односи на све запослене и 

послодавце у одређеној области, без претходног доношења одлуке надлежног 

министарства о оправданости, представља противзаконито проширење примјене 

овог уговора и на правне субјекте који нису учествовали у његовом закључивању, 

чиме је дошло до повреде начела законитости. 
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Рјешење 

Број: У-66/14 од 25. новембра 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 101/15 

 

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

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

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

сједници одржаној 25. новембра 2015. године,  д о н и о   ј е 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 7. Закона о 

измјенама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 98/13). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Миле Чајевић, адвокат из Фоче, дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу  за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 7. Закона о 

измјенама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 98/13) наводећи да оспорена законска 

одредба није у сагласности са чланом 10. Устава Републике Српске, чланом II/4 Устава 

Босне и Херцеговине а у вези са правом на рад из чланова 6. и 7. тач. а), и) и ии) 

Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима, те чланом 1. 

Протокола број 12. уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних 

слобода. Полазећи од наведене тврдње, давалац иницијативе указује на одредбе 

чланова 41. и 42. став 1. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени 

гласник Републике Српске“ број 134/11), које се, како наводи, једнако односе на све 

осигуранике, дакле и мушкарце и жене, као и на одредбу члана 42. став 2. наведеног 

закона, која је  примјењива само на осигуранике жене и која као таква, са становишта 

остваривања права на старосну пензију представља привилегију за жене. С тим у вези 

давалац иницијативе доводи у везу оспорено законско рјешење и тврди да остваривање 

права на старосну пензију жена запослених у Установи Казнено-поправном заводу и 

Фочи зависи директно од воље послодавца, који одлучује да ли ће и када којој од 

радница и по ком основу донијети рјешење о престанку радног односа, односно да ли 

ће радницу оставити у радном односу док не наврши 60 година живота и 40 година 

пензијског стажа (по члану 42. став 1. Закона о пензијском и инвалидском осигурању) 

или ће донијети рјешење по којем тој радници престаје радни однос када наврши 58 

година живота и 35 година стажа осигурања (по члану 42. став 2. овог закона). Имајући 

у виду да мушкарцима запосленим у Установи радни однос престаје по испуњењу 

законских услова, односно да они имају право да раде док не остваре право на „пуну“ 

пензију за разлику од запослених жена којим престанак радног односа, а самим тим и 

право на остваривање „пуне“ пензије зависи искључиво од воље послодавца, давалац 

иницијативе износи мишљење да су, на тај начин, жене запослене у Установи, стављене 

у неравноправан, дискриминирајући положај у односу на мушкарце, а да такво 

разликовање није сразмјерно циљу који је законодавац желио постићи, нити за исто 

постоји разумно објашњење. Предлаже да Суд утврди да оспорена законска одредба 

није у сагласности са Уставом Републике Српске.  
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Разматрајући дату иницијативу, Суд је,  Рјешењем број У-66/14 од 24. септембра 

2014. године покренуо поступак за оцјену уставности члана 7. Закона о измјенама и 

допунама Закона о извршењу кривичних санкција Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број 98/13). 

 

Народна скупштина Републике Српске није доставила Суду одговор на рјешење 

о покретању поступка.      

                                                                         
Чланом 7. Закона о измјенама и допунама Закона о извршењу кривичних 

санкција Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 98/13) 

измијењена је у члану 35. у ставу 1. тачка г) Закона о извршењу кривичних санкција 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 12/10 и 117/11) тако што 

је прописано: „г) када испуни услове за остваривање права на старосну пензију у 

погледу година живота и стажа осигурања према прописима који уређују област 

пензијског и инвалидског осигурања или кад наврши године живота и пензијски стаж 

за остваривање права на старосну пензију према прописима који уређују област 

пензијског и инвалидског осигурања“. 

 

Одредбама Устава Републике Српске у односу на које су наведени разлози 

оспоравања уставности оспорених одредби Закона о измјенама и допунама Закона о 

извршењу кривичних санкција 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). 

 

Чланом 1. ст. 1. и 2. Протокола број 12 уз Европску конвенцију за заштиту 

људских права и основних слобода, на који указује давалац иницијативе, прописано је 

да 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. 

 

Одредбама Устава које су, по оцјени Суда, од значаја за одлучивање у овој 

правној ствари, утврђено је да запосленима може престати радни однос противно 

њиховој вољи на начин и под условима који су утврђени законом и колективним 

уговором (члан 35. 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. ст. 1. и 2), као и да Република уређује и обезбјеђује, поред 

осталог, радне односе, социјално осигурање и друге облике социјалне заштите (тачка 

12. Амандмана  XXXII на Устав којим је мијењан члан 68).  

 

У поступку разматрања уставности оспореног законског рјешења Суд је имао у 

виду да се Законом о извршењу кривичних санкција Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 12/10, 117/11 и 98/13) уређује, између осталог, 

организација и рад установа за извршење кривичних санкција (члан 1), те да је чланом 
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35, чија одредба је оспорена, прописан престанак радног односа запосленом у 

Установи.  

 

Уз то, Суд је имао у виду и одредбе члана 41. Закона о пензијском и 

инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11 и 82/13), 

којима је прописано да право на старосну пензију има осигураник када наврши 65 

година живота и најмање 15 година стажа осигурања као и члана 42. овог закона, према 

којем осигураник који нема навршених 65 година живота има право на старосну 

пензију када наврши 60 година живота и 40 година пензијског стажа (став 1) те да 

осигураник жена која нема навршених 65 година живота има право на старосну пензију 

када наврши 58 година живота и 35 година стажа осигурања (став 2).  

 

Полазећи од наведеног Суд је оцијенио да оспорена одредба члана 7. Закона о 

измјенама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција Републике Српске, којом 

је у члану 35. став 1. основног текста закона измијењена тачка г), није несагласна са 

уставним начелом једнакости пред законом из члана 10. Устава. Наиме, законодавац је, 

по оцјени Суда, овлашћен да уређујући систем у области радних односа и социјалног 

осигурања, што подразумијева и систем пензијског и инвалидског осигурања, уреди и 

питање престанка радног односа због испуњености услова за старосну пензију, и то за 

све запослене у Републици Српској, без обзира на којим пословима се затекну у вријеме 

испуњености услова за старосну пензију. У том смислу оспореном одредбом Закона, 

која представља норму упућујућег карактера с обзиром на то да се њоме одређује у 

складу са којим прописима запосленом у Установи Казнено-поправном заводу престаје 

радни однос због испуњености услова за старосну пензију, законодавац није 

прекорачио Уставом утврђена овлашћења. По оцјени Суда, прописивање начина 

престанка радног односа због испуњености услова за старосну пензију је ствар 

законодавне политике коју Уставни суд, сагласно одредби члана 115. Устава, није 

надлежан да оцјењује. При томе, оспорена одредба Закона једнако се односи на све 

запослене у Установи Казнено-поправном заводу, а уставни принцип једнакости из 

члана 10. Устава не подразумијева једнакост грађана у апсолутном смислу те ријечи 

већ гарантује једнакост грађана који се налазе у идентичним ситуацијама. Из истих 

разлога оспорене одредбе наведеног закона нису несагласне ни са одредбама члана 1. 

Протокола број 12 уз Конвенцију. 

 

         Оцјена правилности примјене оспорене одредбе Закона, као и њене сагласности са 

одредбама члана II/4 Устава Босне и Херцеговине, не спада у надлежност Уставног 

суда, који је према члану 115. Устава овлашћен, између осталог, да одлучује о 

сагласности закона са Уставом Републике Српске.  

 

          Наводе даваоца иницијативе да је оспореним одредбама Закона повријеђено 

право на рад утврђено члановима 6. и 7. тач. а), и) и ии) Међународног пакта о 

економским, социјалним и културним правима Суд није разматрао будући да у 

иницијативи нису наведени разлози и објашњења у чему би се састојала евентуална 

повреда наведених одредби овог акта.   
 
 
         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, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић. 

 

 

 

Број: У-66/14                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК                                                                    

25. новембар 2015. године                                                                    УСТАВНОГ СУДA 

                                                                                                    

                                                                                                                    Џерард Селман                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имајући у виду да је прописивање начина престанка радног односа због 

испуњености услова за старосну пензију ствар законодавне политике, Уставни суд 

неће прихватити иницијативу,  јер није надлежан да оцјењује њену цјелисходност. 
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Одлука 

Број: У-69/14 од 25. новембра 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 101/15 

 

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 25. новембра 

2015. године, д о н и о  је 

   

О Д Л У К У 
      

Утврђује се да чл. 1. и 7. Правилника о измјенама и допунама Правилника о 

начину оснивања и одржавања катастра непокретности Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 25/14) нису у сагласности са Уставом 

Републике Српске и Законом о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске“ број 6/12).  

  

О б р а з л о ж е њ е 

      

Драго Вишњић, адвокат из Бијељине, дао је Уставном суду Републике Српске (у 

даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и 

законитости члана 1. Правилника о измјенама и допунама Правилника о начину 

оснивања и одржавања катастра непокретности Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 25/14), (у даљем тексту: Правилник), који је донио в.д. 

директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове. У иницијативи 

се наводи да оспорена одредба предметног правилника није у сагласности са чланом 71. 

став 3. Закона о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске“ број 6/12). Давалац иницијативе, наиме, истиче да наведеном законском 

одредбом није искључена могућност да се за подручје за које постоји земљишна књига 

поднесе захтјев за оснивање катастра непокретности за дио катастарске општине или за 

једну парцелу на основу одлуке Републичке управе за геодетске и имовинско-правне 

послове, док према оспореном члану 1. Правилника ова могућност не постоји. Начин на 

који је Законом уређено ово питање је, по мишљењу даваоца иницијативе, у функцији 

формирања брже и прецизније евиденције о непокретностима, јер у великом броју 

случајева нису регистроване промјене власника који су евидентирани у земљишној 

књизи, а које су настале различитим правним пословима или на основу закона. Овакво 

законско рјешење је, како се наводи, доносилац Правилника измијенио оспореним 

прописивањем на штету носилаца права на непокретностима. Накнадно, Мирослава 

Дринић, адвокат из Градишке, дала је овом суду иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости члана 2. став 3. и члана 87а. Правилника о 

начину оснивања и одржавања катастра непокретности Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 11/14 и 25/14), које одредбе су, по свом садржају, члан 

1. и члан 7. Правилника. У овој иницијативи се такође наводи да је оспореним чланом 

1. предметног правилника измијењен Закон о премјеру и катастру Републике Српске, те 

је грађанима сужено право које је гарантовано овим законом. С обзиром на то да је 

члан 7. Правилника, којим је допуњен члан 87. основног текста правилника, у 

директној вези са оспореним чланом 1. овог акта, у овој иницијативи се тражи оцјена 

уставности и законитости и ове одредбе из истих разлога. Сходно наведеном, даваоци 

иницијатива предлажу да Суд утврди да оспорене одредбе Правилника нису у 

сагласности са Уставом и Законом о премјеру и катастру Републике Српске. Поред 
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тога, Мирослава Дринић у својој иницијативи тражи да Суд обустави примјену 

оспорених одредаба Правилника до коначне одлуке о њиховој уставности и 

законитости, како би се спријечило нарушавање једнакости грађана у поступцима у 

којима се одлучује о успостављању катастра непокретности.   

    

Разматрајући првоприспјелу иницијативу, Суд је, рјешењем број У-69/14 од 24. 

септембра 2014. године, одлучио да покрене поступак за оцјену уставности и 

законитости члана 1. Правилника, јер сматра да постоје разлози да се у поступку пред 

Судом оцијени да ли је предметна одредба овог правилника у сагласности са Уставом 

Републике Српске и Законом о катастру и премјеру Републике Српске. 

 

С обзиром на чињеницу да је у конкретним уставноправним стварима више 

давалаца иницијатива посебним иницијативама тражило покретање поступка за оцјену 

уставности и законитости истог правилника, Суд је, на основу члана 9. ст. 2. и 3. 

Пословника о раду Уставног суда Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 114/12 и 29/13), рјешењем број У-69/14 од 28. јануара 2015. године одлучио 

да споји ове иницијативе ради вођења јединственог поступка, припајајући иницијативу 

Мирославе Дринић, која је заведена под бројем У-100/14, првоприспјелој иницијативи 

коју је поднио Драго Вишњић, евидентираној под бројем У-69/14. 

 

У одговору који је на рјешење о покретању поступка доставила Републичка 

управа за геодетске и имовинско-правне послове наводи се да је Правилник донесен од 

стране овлашћеног лица, уз прописану сагласност Владе Републике Српске, те да се 

оспореним одредбама овог општег акта разрађује одредба члана 71. став 2. Закона о 

премјеру и катастру Републике Српске. Доносилац Правилника сматра да је ова 

законска одредба уопштена, да прописује могућност да се само у изузетним 

случајевима катастар непокретности оснива и за дио катастарске општине, а не за 

цијелу катастарску општину, те да истом при томе није утврђено који су то изузеци, 

због чега је Правилником ова законска норма детаљније разрађена. У одговору се 

такође указује на то да су раније важећи прописи предвиђали да се успостављање 

земљишнокњижног улошка може извршити када не постоји земљишна књига као 

евиденција, или је иста уништена или оштећена, са циљем давања могућности 

физичким и правним лицима да своја стварна права упишу у јавне евиденције. У 

случају да постоји земљишна књига, не постоје разлози хитности поступка, тако да је, 

по мишљењу доносиоца Правилника, оснивање катастра непокретности економичније 

и ефикасније у поступку излагања за цијелу катастарску општину.     

 

Правилник о измјенама и допунама Правилника о начину оснивања и одржавања 

катастра непокретности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

број 25/14) донио је в.д. директора Републичке управе за геодетске и имовинско-правне 

послове, уз сагласност Владе Републике Српске, на основу члана 179. тачка ж) Закона о 

премјеру и катастру Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске“ број 

6/12) и члана 89. став 2. Закона о Републичкој управи ("Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12). Оспореним чланом 1. 

Правилника прописано је да се у Правилнику о начину оснивања и одржавања катастра 

непокретности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 11/14) у 

члану 2. додаје нови став 3, који гласи: "Одлуку о оснивању катастра непокретности за 

дио катастарске општине, а најмање за једну парцелу, у складу са чланом 71. став 3. 

Закона, Управа доноси по захтјеву странке само када за те непокретности не постоји 

земљишна књига. Према оспореном члану 7. Правилника, послије члана 87. основног 
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текста додаје се нови члан 87а, који гласи: "Катастар непокретности за дио катастарске 

општине, а најмање за једну парцелу, основаће се и у случају када за те непокретности 

постоји земљишна књига, уколико је поступак оснивања у складу са чланом 71. став 3. 

Закона покренут прије ступања на снагу овог правилника." 

 

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспорених одредаба 

предметног правилника, 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 општи акти морају бити у сагласности са законом. Поред тога, чланом 69. ст. 

1. и 2. и чланом 70. став 1. 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 органи управе 

доносе правилнике, наредбе и упутства, да се правилником разрађују поједине одребе 

закона или прописа Владе, те да органи управе могу доносити прописе из члана 69. 

овог закона само када су за то изричито овлашћени законом или прописом Владе. У 

конкретном случају Суд је узео у обзир и релевантне одредбе Закона о премјеру и 

катастру Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске“ број 6/12), прије 

свега члана 4. став 1, којим је дефинисано да је катастар непокретности основни и јавни 

регистар о непокретностима и стварним правима на њима, као и члана 38. став 1, према 

којем је катастарска општина територијална јединица која обухвата подручје једног 

насељеног мјеста, за коју се законом утврђује назив и која представља основну 

јединицу за коју се врши катастарски премјер и оснива, обнавља и одржава катастар 

непокрентости. Осим тога, овим законом је прописано да се катастар непокретности 

оснива у катастарским општинама у којима је на снази пописни катастар, катастар 

земљишта успостављен на основу премјера у стереографској пројекцији, катастар 

земљишта и катастар непокретности са утврђеним корисником успостављени на основу 

премјера у Гаус-Кригеровој пројекцији и земљишна књига (члан 71. став 1.), затим да 

се катастар непокретности оснива за цијелу катастарску општину (члан 71. став 2.), те 

да се изузетно од става 2. овог члана, катастар непокрентости може да оснује за дио 

катастарске општине, а најмање за једну парцелу, на основу одлуке Управе (члан 71. 

став 3.). Поред наведеног, одредбом члана 179. тачка ж) Закона о премјеру и катастру 

Републике Српске дато је овлашћење директору Републичке управе за геодетске и 

имовинско-правне послове Републике Српске да прописује техничке нормативе, методе 

и начин рада код оснивања, обнове и одржавања катастра непокретности и других 

катастарских евиденција о непокретностима.  

 

Сагласно наведеним законским одредбама, директор Републичке управе за 

геодетске и имовинско-правне послове је, по оцјени Суда, био овлашћен да донесе 

Правилник о начину оснивања и одржавања катастра непокретности Републике Српске 

којим су, с циљем провођења Закона о катастру и премјеру Републике Српске, 

разрађене одредбе овог закона које се односе на начин и методе оснивања, обнове и 

одржавања катастра непокрености. Тако је, поред осталог, чланом 2. овог правилника 

поближе регулисано питање начина оснивања катастра непокретности, односно 

прописано је да се катастар непокретости, у складу са чланом 71. Закона о премјеру и 

катастру Републике Српске оснива у поступку излагања на јавни увид података о 

непокретностима и утврђивањем права на непокретностима, те је одређено да 

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове доноси одлуку о 

оснивању катастра непокретности у складу са чл. 71. и 72. овог закона и формира 

Комисију за излагање на јавни увид података о непокретостима и утврђивање права на 

непокретностима.  
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Имајући у виду наведене законске одредбе, Суд је оцијенио да прописивање као 

у оспореном члану 1. Правилника није у сагласности са Законом о премјеру и катастру 

Републике Српске. Наиме, доносилац овог правилника је регулисао оснивање катастра 

непокретности за једну катастарску општину, односно за једну парцелу, проширујући 

услове које је законодавац прописао у одредби члана 71. став 3. овог закона. 

Прописујући да одлуку о оснивању катастра непокретности за дио катастарске 

општине, а најмање за једну парцелу, Управа доноси по захтјеву странке само када за 

те непокретности не постоји земљишна књига, доносилац оспореног правилника је 

изашао из оквира својих овлашћења, јер је одредио услов који није предвиђен Законом. 

Чињеница да је, како се то у одговору наводи, одредба члана 71. став 3. Закона о 

премјеру и катастру Републике Српске евентуално недоречена или непрецизна, не 

оставља могућност директору републичке управе да подзаконским актом одређује 

услове за оснивање катастра непокретности који нису предвиђени овим законом, јер 

Закон не прави разлику да ли за конкретне непокретности постоји земљишна књига или 

не. Иако је овом законском одредбом прописано да се само изузетно катастар 

непокретности може основати за дио катастарске општине, а најмање за једну парцелу, 

те није дефинисано који су то изузеци, Суд сматра да се ради о искључиво законској 

материји, тако да само законодавац може прописати изузетке од правила да се катастар 

непокретности оснива за цијелу катастарску општину. Дакле, оспорена норма члана 1. 

Правилника о измјенама и допунама Правилника о начину оснивања и одржавања 

катастра непокретности Републике Српске не представља разрађивање члана 71. став 3. 

Закона о премјеру и катастру Републике Српске, како то тврди доносилац овог акта, већ 

супротно овом закону, уводи нови услов за оснивање катастра непокретности за дио 

катастарске општине или једну парцелу. Сходно наведеном, Суд је утврдио да је 

оваквим прописивањем дошло до повреде принципа законитости из члана 108. став 2. 

Устава, као и начела подјела власти из члана 69. Устава.  

 

У погледу оспореног члана 7. Правилника Суд је оцијенио да ни ова одредба 

није у сагласности са Законом о премјеру и катастру Републике Српске. Наиме, члан 7. 

Правилника је у директној вези са чланом 1. истог и такође се односи на оснивање 

катастра непокретности за дио катастарске општине или за једну парцелу, тако што 

дозвољава успостављање катастра непокретности и случају када за конкретне 

непокретности постоји земљишна књига, уз додатни услов да је поступак оснивања 

покренут прије ступања на снагу овог правилника. У овој одредби доносилац 

Правилника и даље одређује услове за оснивање катастра непокретности које не 

познаје Закон о премјеру и катастру Републике Српске, јер овај закон, ни одредбом 

члана 71. став 3, нити било којом другом одредбом не прописује овакве услове који су 

предвиђени оспореним чланом 7. Правилника.  

 

С обзиром на чињеницу да је овом одлуком мериторно ријешено питање  

уставности и законитости оспорених чл. 1. и 7. Правилника, беспредметан је, по оцјени 

Суда, захтјев једног од давалаца иницијативе да Суд обустави од примјене оспорене 

одредбе овог правилника до коначне одлуке о њиховој уставности и законитости.   

 

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, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић.  

 

 

Број: У-69/14                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

25. новембар 2015. године                                                                  УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                                   Џерард Селман                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С обзиром на то да се оспореном одредбом подзаконског општег акта, мимо 

законом одређених услова, уводи нови услов за оснивање катастра непокретности 

за дио катастарске општине или једну парцелу, дошло је до повреде принципа 

законитости и начела подјеле власти. 
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Рјешење 

Број: У-12/15 од 25. новембра 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 101/15 

 

 

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 25. 

новембра 2015. године,  д о н и о  ј е   

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјену уставности члана 62. став 1. Закона о 

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

 

           

О б р а з л о ж е њ е 

 

Ружица Куљић из Требиња дала је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 62. став 1. Закона 

о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске” број 40/13) (у 

даљем тексту: Закон). У иницијативи и касније достављеним допунама иницијативе, 

позивајући се на лични примјер, давалац иницијативе наводи да се оспореном 

законском одредбом грубо вријеђају елементарна права на слободу и неометано 

располагање приватном својином, односно права гарантована одредбама чл. 10, 16, 54. 

и 68. Устава Републике Српске. Наиме, давалац иницијативе сматра да су јој органи за 

урбанизам и грађевинарство, на основу оспорене законске одредбе, онемогућили да 

учествује у поступку издавања локацијских услова будуће изградње објекта на 

подручју које се налази у непосредној близини зграде у којој станује и које је 

обухваћено спроведбеним документом просторног уређења. Такође сматра да је 

прописивањем као у оспореној законској одредби онемогућена и у подношењу жалбе 

која је, како наводи, гарантована Уставом. Због наведеног, те, по њеном мишљењу, 

пропуста законодавца да као услов будуће градње пропише обавезну сагласност 

власника сусједног објекта, предлаже да Суд оспорени члан 62. став 1. Закона о 

уређењу простора и грађењу оцијени неуставним, поништи Рјешење број: 15.03-361-

332/15 од 17. априла 2015. године Министарства за просторно уређење, грађевинарство 

и екологију, којим је одбијена њена жалба у предмету издавања грађевинске дозволе, 

као и то да до доношења одлуке Суд обустави примјену Рјешења број 07-361-175/14 од 

24. фебруара 2014. године (грађевинска дозвола) и Рјешења број 07-364-211/14 од 31. 

јула 2014. године (локацијски услови), због, како је наведено, могућности да њиховим 

извршењем наступе неотклоњиве и штетне посљедице.  

 

Одговор на наводе из иницијативе Уставном суду је доставила Народна 

скупштина Републике Српске, у коме је, поред осталог, наведен уставноправни основ 

оспореног законског рјешења, односно члан 59, члан 61. став 1. и  Амандман XXXII 

тачка 6, којим је замијењен члан 68. Устава Републике Српске, као и то да је евидентно 

да подносилац иницијативе на непотпун и неразумљив начин тумачи одредбе Устава, 

али и одредбе оспореног закона. Наиме, у одговору доносиоца Закона истиче се да 
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питање права својине није од утицаја за предметни поступак, односно да је очигледно 

да се оспореном законском одредбом не дотиче право својине нити се ово право 

оспорава или  ограничава. С тим у вези, наводе да локацијски услови који се регулишу 

оспореном законском одредбом представљају технички документ којим се дефинише 

да ли се и под којим условима може градити на одређеном подручју и коме се издаје, а 

у поступку издавања грађевинске дозволе да се цијени да ли су на парцели на којој се 

планира градња ријешени имовинско-правни односи и да ли су за то приложени 

одговарајући докази. У одговору се такође указује на то да оспорено законско ријешење 

не уређује питање права учешћа у својству сусједа у поступку издавања локацијских 

услова, односно да је остваривање тог права омогућено приликом доношења 

спроведбеног документа просторног уређења, које претходи издавању локацијских 

услова. Истичући да оспорена одредба, као ни Закон у цјелини, није у супротности са 

наведеним одредбама Устава и да се, у овом случају, ради о незадовољству одређеним 

законским рјешењем, предлажу да Суд не прихвати предметну иницијативу. 

 

Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске” 

број 40/13) у оспореном члану 62. став 1. прописано је да се, ако је подручје будуће 

изградње обухваћено спроведбеним документом просторног уређења, локацијски 

услови састоје од овјереног извода из спроведбеног документа просторног уређења и 

урбанистичко-техничких услова.  

 

Према члану 45. став 1. Устава свако је дужан да се придржава Устава и закона. 

Одредбама члана 68. тач. 5. и 8. Устава, који је мијењан Амандманом XXXII, утврђено 

је да Република уређује и обезбјеђује, између осталог, коришћење простора, а чланом 

108. став 1. Устава утврђено је да закони, статути, други прописи и општи акти морају 

бити у сагласности са Уставом.  

   

На основу наведених уставних одредаба, Суд је оцијенио да је оспорена одредба 

Закона донесена у оквиру овлашћења законодавца да уређује коришћење простора, што 

подразумијева и одређивање, поред осталог, и садржаја локацијских услова за подручје 

будуће изградње. Прописивање да се локацијски услови састоје од овјереног извода из 

спроведбеног документа просторног уређења и урбанистичко-техничких услова, ако је 

то подручје обухваћено спроведбеним документом просторног уређења, по оцјени 

Суда, у оквиру је надлежности за уређивање одређеног права, у конкретном случају 

права на издавање локацијских услова за изградњу објекта. Поред наведеног, Суд је 

оцијенио да се наведеним прописивањем не угрожава Уставом зајемчена 

равноправност грађана у слободама, правима и дужностима... (члан 10); једнакост у 

заштити својих права у поступку пред судом и другим државним органом и зајемченом 

праву на жалбу или друго правно средство против одлуке којом се рјешава о његовом 

праву или на законом заснованом интересу (члан 16); једнакост правне заштите свих 

облика својине (члан 54) и уређивању и обезбјеђивању својинских и облигационих 

односа и заштити свих облика својине (тачка 6. члана 68. Устава који је измијењен 

Амандманом XXXII), већ се законом, сагласно Уставу, уређује садржај локацијских 

услова као техничког стручног документа, у смислу члана 59. став 1. Закона, који се 

једнако односе на сва заинтересована лица. 

 

Указивање даваоца иницијативе да је пропуст законодавца да као услов будуће 

градње пропише обавезну сагласност власника сусједног објекта, по оцјени Суда, није 

од утицаја на одлучивање о уставности оспорене законске одредбе, с обзиром на то да 

Уставни суд, према члану 115. Устава, није надлежан да одлучује о оправданости и 
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примјерености одређених нормативних рјешења у оспореном закону. Наиме, наведена 

питања су у домену законодавне политике, коју креира законодавац приликом 

доношења закона. 

  

Како је у овом предмету донесена коначна одлука, Суд није посебно разматрао 

захтјев даваоца иницијативе којим је тражено обустављање извршења наведених 

појединачних правних аката. 

 

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 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, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић. 

 

 

Број: У-12/15                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК                                                                    

25. новембар 2015. године                                                                УСТАВНОГ СУДA 

 

                                                                                            Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

Имајући у виду да је прописивање услова будуће градње објеката ствар 

законодавне политике, Уставни суд неће прихватити иницијативу, јер није 

надлежан да одлучује о оправданости и примјерености одређених нормативних 

рјешења у оспореном закону. 
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Рјешење 

Број: У-65/14 од 23. децембра 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 3/16 

 

 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 23. децембра 2015. 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 чл. 2, 12, 21, 22, 31, 32. и 44. 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). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Живко Шкрбић из Челинца дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем 

тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и 

законитости чл. 2, 22, 31, 32. и 44. 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), који је донијела Скупштина 

Општине Челинац. Давалац иницијативе сматра да је прописивање као оспореним 

одредбама Правилника у супротности са чланом 2. став 1. тачка 3, и чл. 3, 6. и 11. 

Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 11/95, 

18/95, 51/02), као и чланом 32. Статута Општине Челинац („Службени гласник 

Општине Челинац“ број 1/06), чланом 23. Статута ЈП „Градско гријање“ Челинац и 

одлуком Скупштине Општине Челинац број 01-018-23/07 од 21. маја 2007. године. 

Допуном иницијативе од  9. априла 2014. године указано је на несагласност чл. 12. и 21. 

Правилника са чланом 37. истог, те без ближег прецизирања, и са Законом о 

комуналним дјелатностима, као и са Уставом Републике Српске. Иницијативом се, у 

суштини, износе наводи о злоупотреби и погрешној примјени оспорених чланова 

Правилника, и то како у тужби  ЈП „Градско гријање“ Челинац против туженог, тј. 

даваоца иницијативе, тако и у одлукама поступајућих судова у релевантним 

поступцима. Додатно, давалац иницијативе износи тврдње о произвољној и 

дискриминаторној примјени законских прописа у поменутим судским поступцима, због 

чега су му, сматра, повријеђена права загарантована чл. I/2,  II/3e, i II/4 Устава БиХ, те 

чл. 6. и 14. Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода. У том 

контексту предлаже се да Суд, до доношења коначне одлуке, обустави извршење по 

пресуди Основног суда у Котор Варошу број: 73 0 Мал 010596 13, од 24. фебруара 

2014. године, којом је давалац иницијативе обавезан на одређена плаћања ЈП-у 

„Градско гријање“ Челинац.    

 

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. 



237 

 

 

Имајући у виду наведену уставну одредбу Суд је утврдио да је чланом 48. 

Правилника о општим и техничким условима испоруке топлотне енергије, који је 

објављен 8. фебруара 2013. године у „Службеном гласнику Општине Челинац“ број 

1/13, прописано да исти ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, као и да је 

чланом 47. овог Правилника прописано да даном његовог ступања на снагу престаје да 

важи Правилник о општим и техничким условима испоруке топлотне енергије број: 01-

022-17/08 од 31. децембра 2008. године. 

Како из наведеног произлази да је оспорени Правилник престао да важи 16. 

фебруара 2013. године, а иницијатива је дата овом Суду 1. јула 2014. 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 („Службени гласник Републике Српске” бр. 

104/11 и 92/12), 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 Правилника о општим и техничким 

условима испоруке топлотне енергије број: 01-022-17/08 од 31. децембра 2008. године, 

јер је од престанка важења тог акта до подношења иницијативе протекло више од једне 

године. 

 

Имајући у виду да је примјеном члана 37. став 1. тачка б) Закона о Уставном 

суду Републике Српске, у овом предмету донесено коначно рјешење, беспредметно је, 

по оцјени Суда, разматрати захтјев даваоца иницијативе да Суд обустави извршење по 

пресуди Основног суда у Котор Варошу број: 73 0 Мал 010596 13, од 24. фебруара 

2014. 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, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић. 

 

 

Број: У-65/14                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК                                                                    

23. децембар 2015. године                                                                       УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                     Џерард Селман 

 

 

 

 

Уставни 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. 
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Одлука 

Број: У-68/14 од 23. децебра 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 3/16 

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

члана 37. став 1. тачка 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 23. децембра 2015. године,  д о н и о   ј е 

О Д Л У К У 
  

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности члана 24. Закона о 

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

 

Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности члана 23. Закона о 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Томислав Стевковић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске (у 

даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности 

чланова 23. и 24. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске“ број 124/11) (у даљем тексту: Закон). У иницијативи се истиче да је оспорени 

Закон супротан Уставу Републике Српске (у даљем тексту: Устав), јер регулишући 

област заједничке комуналне потрошње намеће грађанима обавезу плаћања комуналне 

накнаде, која, за разлику од накнаде за коришћење добара од општег интереса, није 

Уставом утврђена. Давалац иницијативе сматра да је комунална накнада додатни порез 

на имовину, јер се обрачунава на основу квадратуре пословног, стамбеног или другог 

простора, те су, како се наводи, обвезници плаћања исте, а који као власници и носиоци 

других права на имовини подлијежу и пореским давањима по основу Закона о порезима 

на имовину („Службени гласник Републике Српске“ бр. 51/01 и 53/07), те Закона о 

порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске“ бр. 91/06, 128/06, 120/08, 

71/10 и 1/11), двоструко опорезовани. Надаље, оспорене одредбе Закона се 

неравноправно односе на грађане, јер лица која немају имовину регистровану на своје 

име немају обавезу плаћања комуналне накнаде. С обзиром на изложено, давалац 

иницијативе предлаже да Суд утврди да оспорене одредбе Закона нису у сагласности са 

члановима 59, 61. и 62. Устава. 

  

 „Славнић“, д.о.о. из Бања Луке поднијело је Суду приједлог за оцјену уставности 

чл. 23. и 24. Закона. У приједлогу се наводи да прописивање из оспореног члана 23. 

Закона оставља дилему да ли утврђивање м2 као основе за обрачун комуналне накнаде 

подразумијева нето или бруто површину индивидуалних стамбених објеката, као и који 

је регистар мјеродаван за одређивање релевантне површине. Надаље, начин 

прописивања обвезника накнаде из члана 24. Закона успоставља двоструку обавезу 

плаћања уколико се простор налази у закупу, тј. и власнику и закупцу простора, а из 

законског прописивања није јасно ни на који начин се одређује корисник објекта и 

уређаја. Предлагач, такође, истиче да је комунална накнада додатни порез на имовину, 

јер су обвезници плаћања комуналне накнаде истовремено обвезници и пореских 

давања по основу Закона о порезима на имовину, те Закона о порезу на доходак, као и 
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да оспорени Закон ставља грађане у неравноправан положај, јер нпр. туристи, 

посјетиоци, и сл. не плаћају релевантну накнаду иако користе објекте и уређаје 

заједничке комуналне потрошње. С обзиром на изложено предлаже се да Суд утврди да 

оспорене одредбе Закона нису у сагласности са чланом 59. Устава. Поред наведеног, 

сматрајући да је на поменути начин двоструко опорезован, предлагач, позивајући се на 

члан 58. став 1. Закона о Уставном суду Републике Српске, тражи обуставу извршења 

чл. 23, 24. и 25. Закона, не оспоравајући, притом, уставност члана 25. истог. Додатно, не 

прецизирајући о којој јединици локалне самоуправе је ријеч, предлаже начелну 

обуставу извршења појединачних аката јединице локалне самоуправе који утврђују 

обавезу плаћања релевантних мјесечних накнада, а који су донесени на основу 

наведених чланова Закона, те обуставу извршења по рачуну број: ППН-

15455/14/201405, на име комуналне накнаде за Славнић д.о.о, који је донијело 

Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја Административне 

службе Града Бања Лука.  

 

 Сагласно члану 9. ст. 1. и 3. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/12, 29/13 и 90/14), Суд је рјешењем 

број У-68/14 од 25. новембра 2015. године одлучио да споји поступке по иницијативи 

број У-60/14 и приједлогу број У-68/14, те да води јединствен поступак покренут 

приједлогом, под бројем У-68/14. 

 

У одговору Народне скупштине Републике Српске истиче се да су тврдње 

изнесене у приједлогу нетачне, да предлагач погрешно тумачи уставне одредбе на чију 

повреду указује, као и да недовољно прецизира наводе о несагласности оспорених 

чланова Закона са Уставом. 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 накнада. Наводи се, 

надаље, да су оспорени чланови, али и Закон у цјелини, управо у функцији члана 59. 

Устава, као и да није у надлежности Суда да оцјењује цјелисходност законских 

рјешења.  

 

Оспорени члан 23. Закона прописује да се комунална накнада одређује према 

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

објекте друштвеног стандарда. 

  

 Оспореним чланом 24. Закона прописано је да су обавезници накнаде из члана 

23. овог закона власници стамбеног, пословног или другог простора, носиоци 

станарског права, закупци стамбеног, пословног или другог простора, односно физичка 

и правна лица која су корисници објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње. 

   

 У поступку оцјењивања уставности оспореног члана 24. Закона Суд је имао у 

виду да је тачком 11. Амандмана XXXII на Устав којим је замијењен члан 68. Устава 

утврђено да Република уређује и обезбјеђује систем јавних служби, као и да је чланом 

102. став 1. тачка 2. Устава 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. Поред овога, Суд је узео у обзир да је одредбама Устава у односу 

на које је приједлогом оспорен члан 24. Закона,  утврђено: чланом 10. Устава зајемчено 
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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, док је 

чланом 59. Устава утврђено 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. Надаље, чланом 61. Устава утврђено је да 

Република јемчи минимум социјалне сигурности грађана и обезбјеђује функционисање 

јавних служби, у складу са законом, као и да се финансирање јавних служби врши 

преко фондова и буџета, у складу са законом. У складу са чланом 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 и релевантне одредбе Закона којим је прописано: да 

је корисник комуналне услуге физичко лице, предузетник, удружење грађана, 

привредно друштво и друга правна лица, органи, организације и институције јавних 

служби који на законит начин користе комуналне производе и услуге (члан 3. тачка т); 

да се, изузетно, комунална услуга може ускратити кориснику ако одбије да закључи 

уговор о коришћењу комуналне услуге (члан 19. став 2. тачка г); да скупштина 

јединице локалне самоуправе, у складу са овим законом, прописује обавезу плаћања 

комуналне накнаде за коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње 

(члан 22. став 1); да се висина комуналне накнаде утврђује рјешењем органа јединице 

локалне самоуправе надлежног за комуналне послове, те да се против рјешења из става 

1. овог члана може изјавити жалба Министарству за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију (члан 25). 

   

 Узимајући у обзир Уставом утврђене републичке и општинске ингеренције као и 

карактер и природу цитираних одредаба Закона, Суд је утврдио да законодавац, 

прописујући као оспореним чланом 24. Закона, није прописао обвезнике плаћања 

комуналне накнаде супротно начелу равноправности из члана 10. Устава. Имајући у 

виду да је искључиви обвезник плаћања комуналне накнаде корисник који је у 

облигационом односу са даваоцем комуналне услуге, а што је Суд и раније констатовао 

рјешавајући у предмету У-49/12 („Службени гласник Републике Српске“ број 60/13), 

евентуалну повреду гаранција из члана 10. Устава, према становишту Суда, могуће је 

цијенити искључиво у оквиру категорије утврђених законских обвезника. Начело 

равноправности у остваривању права и обавеза није апсолутног карактера, а могуће га 

је сагледати само у оквиру истих категорија субјеката права, док се приједлогом, 

међутим, у исти контекст стављају лица која припадају потпуно различитим 

категоријама и која се налазе у потпуно различитим правним ситуацијама. Стога 

наводи сходно којима су лица из члана 24. Закона доведена у неравноправан положај у 

односу на повремене кориснике објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње 

(нпр. туристи, посјетиоци) нису од уставноправног значаја. Наводи према којима 

прописивање из оспореног члана 24. Закона омогућава да повремени корисници, 

неоправдано, буду изузети од плаћања предметне накнаде, такође, нису од значаја за 

одлучивање у овој уставноправној ствари, јер се, према оцјени Суда, односе на домен 

законодавне политике о чијој цјелисходности Суд, сагласно члану 115. Устава 

Републике Српске, није надлежан да одлучује.  
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 Поред овога, с обзиром на то да су лица у облигационом односу са даваоцем 

комуналне услуге обвезници комуналне накнаде, као и да комунална накнада и порези 

представљају давања јавноправног карактера различитог правног основа, Суд је 

утврдио да, прецизирајући обвезнике накнаде оспореним чланом 24. Закона, 

законодавац није утврдио основ за вишеструку наплату ове накнаде, нити за изузимање 

појединих корисника од плаћања исте.  

 Такође, Суд је оцијенио да оспорени члан 24. Закона, с обзиром на то да, 

искључиво, прецизира обвезнике плаћања комуналне накнаде из његовог члана 23, 

нема карактер норме која би могла довести до повреде чланова 59, 61. и 62. Устава. 

 Исто тако, аргументација из приједлога која упућује на погрешно тумачење и 

примјену законске норме од стране извршних органа локалне самоуправе није од 

значаја за рјешавање у овом предмету, будући да проблематизује питање примјене 

Закона, о чему Суд, сагласно члану 115. Устава, није надлежан да одлучује. 

 

 У току овог поступка утврђено је да рјешењем Суда број У-23/13 од 29. јануара 

2014. године („Службени гласник Републике Српске“ број 11/14) није прихваћена 

иницијатива за оцјену уставности члана 23. Закона. Имајући у виду да је рјешењем 

Суда број У-23/13, одлучено о уставности оспореног члана 23. Закона, Суд је приједлог, 

у овом дијелу, одбацио, будући да је већ одлучивао о истој ствари. 

  

 С обзиром на то да је овим коначно одлучено у предметној уставноправној 

ствари, у смислу члана 58. став 1. Закона о Уставном суду Републике Српске, 

беспредметно је разматрати захтјев предлагача да се обустави примјена чл. 23, 24. и 25. 

Закона, те извршење по рачуну број: ППН-15455/14/201405, Одјељења за комуналне и 

стамбене послове и послове саобраћаја, Административне службе Града Бања Лука. 

Такође је, са аспекта члана 58. став 1. Закона о Уставном суду Републике Српске, 

беспредметно разматрати и захтјев за начелну обуставу извршења, индивидуално 

неодредивих, појединачних аката јединице локалне самоуправе којима су утврђиване 

конкретне комуналне накнаде.  

      

         На основу изложеног је одлучено као у  диспозитиву 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, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић. 

  

Број: У-68/14                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК                                                                    

23. децембар 2015. године                                                                       УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                   Џерард Селман 

 

 

 

С обзиром на то да су адресати лица која припадају различитим 

категоријама и која се налазе у потпуно различитим правним ситуацијама, нема 

повреде начела равноправности у остваривању права и обавеза, јер оно није 

апсолутног карактера, а могуће га је сагледати само у оквиру истих категорија 

субјеката права. 
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Одлука 

Број: У-70/14 од 23. децембра 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 3/16 

 

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

члана 60. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени 

гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 23. децембра 

2015. године, д о н и о  ј е 

 

  

О Д Л У К У 

  

Утврђује се да је у сукобу надлежности између Републичке управе за 

геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна јединица Теслић, и 

Основног суда у Теслићу, за одлучивање по приједлогу Фикрета Мујановића против 

Росе Гачић, обоје из Теслића, за уређење међа, надлежан Основни суд у Теслићу. 

   

О б р а з л о ж е њ е 

  
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, 

Подручна јединица Теслић, покренула је пред Уставним судом Републике Српске 

поступак за рјешавање сукоба надлежности између тог органа и Основног суда у 

Теслићу. Предлагач наводи да је Закључком од 9. априла 2014. године, због 

ненадлежности, одбацио захтјев Фикрета Мујановића из Теслића да се проведе 

поступак уређења међе са међашем Росом Гачић из Теслића. Претходно се Основни суд 

у Теслићу огласио ненадлежним за одлучивање у предмету уређења спорне међе. 

Поред овога, подносилац приједлога наводи да је Рјешењем број 21.03/952.1-417/14 од 

1. јула 2014. године Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове 

потврдила његов закључак од 9. априла 2014. године, истовремено му налажући 

покретање поступка рјешавања негативног сукоба надлежности пред овим судом.   

 

У одговору на наводе из приједлога Основни суд у Теслићу је потврдио да је 

поступајући по приједлогу предлагача Фикрета Мујановића из Теслића, против 

противника предлагача Росе Гачић, ради уређења међе, одбацио приједлог због 

апсолутне ненадлежности, а у складу са чланом 185. Закона о ванпарничном поступку 

("Службени гласник Републике Српске" број 36/09). Првостепено рјешење Основног 

суда у Теслићу потврдио је, рјешењем од 14. новембра 2013. године, Окружни суд у 

Добоју.  

 

У току овог поступка Суд је утврдио да је Основни суд у Теслићу рјешењем 

број: 87 0 В 009596 11 В, од 22. маја 2013. године одбацио приједлог Фикрета 

Мујановића из Теслића против противника предлагача Росе Гачић из Теслића, за 

уређење међе, између парцеле означене као к.ч. бр. 1178 к.о. Теслић Град, уписане у 

лист непокретности 1332 и парцеле означене као к.ч. бр. 1177 к.о. Теслић Град, уписане 

у лист непокретности 1334, те се огласио апсолутно ненадлежним за поступање у тој 

правној ствари. Предметно рјешење Основни суд образлаже чињеницом да је за 

подручје на којем се налазе непокретности између којих је спорна међа, извршена 

парцелација земљишта те да, стога, сагласно одредби члана 185. Закона о 

ванпарничном поступку (''Службени гласник Републике Српске" број 36/09), исти није 
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надлежан да уређује спорну међу. Окружни суд у Добоју је, Рјешењем број: 87 0 В 

009596 13 Гж од 14. новембра 2013. године, потврдио овакво рјешење првостепеног 

суда.  

 

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, 

Подручна јединица Теслић, је закључком број: 21.46/952.1-295/14 од 9. априла 2014. 

године, такође, одбацила предметни приједлог за уређење међе, сматрајући да је, у 

складу са чланом 69. Закона о стварним правима, поступање у релевантним правним 

стварима у домену рада судова, а не у надлежности ове управе. Рјешењем број: 

31.03/925.1-417/14 од 1. јула 2014. године, Републичка управа за геодетске и 

имовинско-правне послове Бања Лука потврдила је да је првостепени орган правилно 

поступио када је одбио надлежност у овој правној ствари, а истим рјешењем наложено 

је Подручној јединици Теслић да, пред Уставним судом, покрене поступак рјешавања 

негативног сукоба надлежности између органа судске и извршне власти.  

 

Полазећи од наведеног Суд је утврдио да је у конкретном случају дошло до 

негативног сукоба надлежности за одлучивање између Основног суда у Теслићу и 

органа управе − Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања 

Лука, Подручна јединица Теслић, за уређење међе, с обзиром на то да су оба органа 

одбила да ријеше о истој правној ствари. 

 

Уставом Републике Српске је утврђено да Уставни суд рјешава сукоб 

надлежности између органа законодавне, извршне и судске власти (члан 115. тачка 3).  

 

Законом о судовима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" 

бр. 37/12 и 44/15) прописано је да судови обезбјеђују уставност и законитост и 

осигуравају јединствену примјену закона, равноправност и једнакост свих пред законом 

(члан 6), док је Основни суд надлежан, поред осталог, да у првом степену суди у 

ванпарничном поступку (члан 30. тачка б, подтачка 2).  

 

Чланом 33. став 1. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) прописано је, између осталог, да 

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, обавља управне и друге 

стручне послове који се односе на премјер и успостављање катастра непокретности, 

обнову премјера и катастра непокретности и одржавање катастра премјера и 

непокретности.   

 

Законом о стварним правима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/08, 

3/09, 58/09, 95/11 и 60/15) уређено је стицање, коришћење, располагање, заштита и 

престанак права својине, других стварних права и државине, док су као стварна права 

прецизирана: право својине, право грађења, заложно право, право стварне и личне 

службености и право реалног терета, а одредбе овог закона које се односе на право 

својине сходно се примјењују и на сва друга стварна права, осим ако посебним законом 

није другачије прописано или то произлази из њихове правне природе (члан 1). Чланом 

66. Закона уређена су сусједска права, односно одређено ограничење права својине на 

непокретностима, те прописан начин извршења овлашћења која произлазе из права 

својине на непокретностима. Чланом 69. овог закона прописано је да 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 
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ванпарничном поступку (поступку уређења међа) обнови или исправи међу (став 1), 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), 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).  

Поред тога, чланом 13. Закона о измјенама и допунама Закона о стварним 

правима, објављеноим у "Службеном гласнику Републике Српске" број 95/11, од 21. 

септембра 2011. године, прецизирано је да ће се прописи о грађевинском земљишту, 

пољопривредном земљишту, шумама и шумском земљишту и други прописи који 

уређују имовинска права на непокретностима ускладити са Законом у року од шест 

мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.   

 

Суд је, такође, имао у виду да је Законом о ванпарничном поступку (''Службени 

гласник Републике Српске" број 36/09) прописано да се овим законом утврђују 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); да у поступку уређења међа 

суд уређује међу између сусједних непокретности кад су међашњи знаци уништени, 

оштећени или помјерени (члан 179), док је чланом 185. овог закона 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 – пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“ бр. 84/02, 14/03, 

112/06 и 53/07). 

 

С обзиром на наведене уставне и законске одредбе Суд је утврдио да је у сукобу 

надлежности између Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања 

Лука, Подручна јединица Теслић, и Основног суда у Теслићу, за одлучивање по 

приједлогу Фикрета Мујановића против Росе Гачић, за уређење међа, надлежан 

Основни суд у Теслићу.  

 

Приликом овакве оцјене Суд је имао у виду да је Законом о стварним правима, 

као системским законом, на цјеловит начин уређено стицање, коришћење, располагање, 

заштита и престанак права својине и других стварних права и државине. Чланом 69. 

овог закона прописано је поступање суда у ванпарничном поступку уређења међа и с 

тим у вези надлежност суда да у складу са просторнопланском документацијом у 

судском ванпарничном поступку, уреди међу на грађевинском земљишту. Дакле, 

наведеним одредбама Закона о стварним правима прописана је надлежност суда за 

поступање у ванпарничном поступку уређења међа, а у оквиру тога и уређење међа на 

грађевинском земљишту на коме постоји право својине. Наведеним прописивањем је, 

по оцјени Суда, за уређење међа на градском грађевинском земљишту, независно од 

врсте спроведбеног акта просторног уређења, сада искључиво надлежан суд у 

ванпарничном поступку. 

 

На основу изложеног Суд је одлучио као у диспозитиву 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, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић.  

  

 

Број: У-70/14                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК                                                                    

23. децембар 2015. године                                                                        УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                    Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уређење међа на градском грађевинском земљишту, независно од врсте 

спроведбеног акта просторног уређења, у искључивој је надлежаности суда у 

ванпарничном поступку сходно релевантним одредбама Закона о стварним 

правима. 
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Рјешење 

Број: У-73/14 од 23. децебра 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 3/16 

 

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 23. 

децембра 2015. године, д о н и о  је 

 

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 1. став 3. 

Закона о унутрашњем дугу Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 1/12, 28/13, 59/13 и 44/14).   

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

         

Клуб делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске дао је 

Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање 

поступка за оцјењивање уставности члана 1. став 3. Закона о унутрашњем дугу 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 1/12, 28/13, 59/13 и 

44/14). У иницијативи се наводи да оспорена законска норма није у сагласности са 

одредбама чл. 5, 10, 13, 17. и 48. Устава Републике Српске, које предвиђају једнака 

права за све грађане, па тако и за жртве тортуре – логораше, без дискриминације по 

националном, вјерском или било ком другом основу. Давалац иницијативе сматра да се 

оспореним прописивањем ускраћује право на обештећење лицима која су неосновано 

лишена слободе у вези са ратним дејствима, иако имају право на отклањање повреда и 

накнаду као жртве тортуре, независно од тога када је дјело почињено. Такође истиче да 

овакво нормирање доводи до неравноправности грађана и онемогућава реализацију 

права признатих у судским поступцима, те се тако губи сврха и циљ вођења парничних 

поступака покренутих по тужбама за накнаду нематеријалне и материјалне ратне 

штете. Поред тога, у иницијативи се наводи да је предметна законска одредба супротна 

и члану 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода 

(у даљем тексту: Конвенција), члану 1. Протокола број 1. и члану 1. Протокола број 12. 

уз Конвенцију, али се не образлаже у чему се, конкретно, састоји повреда ових чланова 

Конвенције. 

 

У одговору који је на иницијативу доставила Народна скупштина Републике 

Српске наводи се да је намјера законодавца била да оспореном законском одредбом 

створи позитивну подлогу за рјешавање предметне материје на начин да се сва лица 

која су у току ратних сукоба била неосновано лишена слободе, а то је утврђено судском 

одлуком пред редовним судовима у БиХ, ставе у равнораван положај, а да се 

истовремено постигне заштита буџета Републике. Због тога су обавезе које су настале 

на основу правоснажних и извршних судских одлука постале унутрашњи дуг, који се 

измирује у складу са овим законом. Законодавац је, како се даље истиче, усвајајући 

овакво рјешење, поступио у најбољем интересу грађана, па је, цијенећи разлоге 
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цјелисходности и социјалне сигурности, у оквиру Уставом утврђених овлашћења, 

прописао начин измирења предметних обавеза Републике. Оспорена одредба се односи 

и примјењује једнако на све адресате у истим ситуацијама, анационална је, а лицима на 

која се односи омогућено је да право на накнаду штете реализују путем обвезница или 

у готовини, на начин који је прописан овим законом. Сходно наведеном, Народна 

скупштина предлаже да Суд не прихвати дату иницијативу.   

 

Оспореном одредбом члана 1. став 3. Закона о унутрашњем дугу Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 1/12, 28/13, 59/13 и 44/14) 

прописано је да се одредбе овог закона примјењују 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 уставности оспорене одредбе Закона о унутрашњем 

дугу Суд је, прије свега, имао 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. Поред тога, према члану 49. 

став 1. и 2. Устава, слободе и права се 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 слобода само када је то неопходно за њихово остваривање.  

 

У наведеним уставним одредбама је, по оцјени Суда, садржано овлашћење 

законодавца да у општем интересу утврди структуру унутрашњег дуга и уреди 

поступак, начин и рокове утврђивања и измиривања унутрашњег дуга Републике 

Српске према физичким и правним лицима, те да, између осталог, дефинише појам и 

висину материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава, као и 

начин и услове под којима се измирује овај вид унутрашњег дуга. Тако је оспореном 

одредбом члана 1. став 3. овог закона прописано да у обавезе у оквиру унутрашњег 

дуга улазе и потраживања по основу правоснажних и извршних судских одлука 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.  

 

Суд је оцијенио да оваквим прописивањем није дошло до повреде уставних 

принципа на које се позива давалац иницијативе. Прије свега, неосновани су наводи да 

је предметном законском нормом повријеђено начело равноправности и једнакости 

грађана, које је гарантовано чланом 10. Устава, јер су, како се истиче у иницијативи, 

припадници бошњачког народа дискриминисани у праву да остваре правичну накнаду 

штете признату у судским поступцима. Оспорена одредба, наиме, нема национални 

предзнак и подједнако се односи на сва лица која су издејствовала правоснажне и 

извршне судске одлуке за накнаду штете по основу неоснованог лишења слободе у 

прописаном периоду, без обзира на њихову националну припадност. Дакле, сва ова 

лица, под једнаким условима, могу реализовати своје право на накнаду ове штете 

утврђене у грађанским парницама у БиХ. У вези са наведеним, Суд подсјећа да уставни 
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прицип једнакости и равноправности није апсолутан, већ гарантује равноправност у 

остваривању законом признатих права за категорије адресата које се налазе у истим или 

сличним правним ситуацијама, што је у конкретном случају осигурано.  

 

Поред наведеног, Суд је оцијенио да оспореним прописивањем нису нарушене 

ни гаранције из члана 13. Устава, на који се такође указује у иницијативи, јер се 

предметна законска одредба не односи на права заштићена овом уставном нормом, 

односно, ни директно, ни посредно не утиче на уживање права на људско достојанство, 

тјелесни и духовни интегритет, приватност, те лични и  породични живот.  

 

Исто тако, по оцјени Суда, у конкретном случају није дошло ни до повреде 

члана 17. став 2. Устава, којим је лицима неосновано лишеним слободе гарантовано 

право на рехабилитацију, накнаду штете и јавно извињење, као ни члана 48. Устава, 

према којем се права и слободе зајемчени овим уставом не могу одузети ни ограничити. 

Наиме, оспореном законском одредбом законодавац је, сходно овлашћењима из тач. 6, 

17. и 18. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. 

Устава, и члана 49. ст. 1. и 2. Устава, са циљем да обезбиједи макроекономску 

стабилнност и фискалну одрживост Републике, а према својој цјелисходној процјени, 

законом утврдио које обавезе Републике представљају унутрашњи дуг, те у оквиру 

тога, између осталог, предвидио и обавезе по основу накнаде штете због неоснованог 

лишења слободе у вези са ратним дејствима. Осим тога, одредбама чл. 14, 14а, 14б и 

14в. овог закона прописан је начин измиривања ових обавеза, односно предвиђено је да 

се исте измирују у готовини или у обвезницама, те су одређени услови и поступак у 

којем се остварује право на накнаду предметне штете. Слиједом наведеног Суд је 

оцијенио да оспореним прописивањем нису нарушене гаранције из члана 17. став 2. и 

члана 48. Устава, те да су неосновани наводи даваоца иницијативе да је предметном 

законском нормом онемогућена реализација права на накнаду штете лицима 

неосновано лишеним слободе у ратном периоду. 

 

Наводи иницијативе који се односе на повреду члана 6. став 1. Конвенције, 

члана 1. Протокола број 1. уз Конвенцију и члана 1. Протокола број 12. уз Конвенцију 

су паушални и не садрже образложење у чему се, у конкретном случају, састоји 

повреда ових одредаба, због чега Суд није разматрао оспорени члан 1. став 3. Закона о 

унутрашњем дугу Републике Српске у односу на ове одредбе Конвенције.  

 

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, о уставности члана 

1. став 3. Закона о унутрашњем дугу Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 1/12, 28/13, 59/13 и 44/14) 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, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић. 
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Број: У-73/14                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК                                                                    

23. децембар 2015. године                                                                      УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                 Џерард Селман 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Нема повреде принципа равноправности у случају када оспорена одредба 

нема национални предзнак и подједнако се односи на сва лица која су издејствовала 

правоснажне и извршне судске одлуке за накнаду штете по основу неоснованог 

лишења слободе у прописаном периоду. 
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Одлука 

                                                                            Број: У-76/14 од 23. децебра 2015. године 

                                                            "Службени гласник Републике Српске" број 3/16 

 

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 23. децембра 

2015. године, д о н и о   ј е 

 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се  да Одлука о накнади за недостајућа паркинг мјеста („Службени 

гласник Града Бијељина“ број 7/14) 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 

 

Саво Бојановић, адвокат из Бијељине, дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу  за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о 

накнади за паркирање због недостајућег броја паркинг мјеста („Службени гласник 

Општине Бијељина“ број 29/08) и Одлуке о накнади за недостајућа паркинг-мјеста 

(„Службени гласник Града Бијељина“ број 7/14). Из садржине иницијативе и њене 

допуне произлази да Одлука о накнади за паркирање због недостајућег броја паркинг-

мјеста („Службени гласник Општине Бијељина“ број 29/08) није у сагласности са 

Општим правилима урбанистичке регулације и парцелације, које је, према наводима 

даваоца иницијативе, донијело Министарство за урбанизам, грађевинарство и екологију  

Републике Српске на основу члана 154. став 1. тачка 9. Закона о уређењу простора 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 84/02 ‒ пречишћени текст), а да Одлука о 

накнади за недостајућа  паркинг-мјеста („Службени гласник Града Бијељина“ број 7/14) 

није у сагласности са чланом 27. став 5. тачка б) Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 40/13), те Правилником о општим 

правилима урбанистичке регулације и парцелације („Службени гласник Републике 

Српске“ број 115/13). Детаљно образлажући своје наводе, давалац иницијативе указује 

на неусклађеност одредби чланова II и III Одлуке из 2008. године, која је, како наводи, 

престала да важи доношењем нове одлуке у току 2014. године, с тим да ни  у новој 

одлуци нису усклађене одредбе чланова 1. и 2. Имајући у виду да оспорени акти, како 

наводи давалац иницијативе,  нису у сагласности са поменутим законом и 

подзаконским актима, то исте нису у сагласности ни са чланом 108. став 2. Устава 

Републике Српске. 

Разматрајући дату иницијативу Суд је, Рјешењем број У-76/14 од 29. октобра 

2014. године покренуо, поступак за оцјену уставности и законитости Одлуке о накнади 

за недостајућа паркинг- мјеста („Службени гласник Града Бијељина“ број 7/14). Истим 

рјешењем Суд није прихватио иницијативу за покретање поступка за оцјењивање 

уставности  и законитости Одлуке о накнади за паркирање због недостајућег броја 

паркинг-мјеста („Службени гласник Општине Бијељина“ број 29/08), као ни за 

оцјењивање сагласности Одлуке о накнади за недостајућа паркинг-мјеста („Службени 

гласник Града Бијељина“ број 7/14) са Правилником о општим правилима 
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урбанистичке регулације и парцелације („Службени гласник Републике Српске“ број 

115/13). 

Скупштина Града Бијељина је, у одговору на наведено рјешење, истакла да је 

оспорена одлука донесена  у границама Уставом и законом прописане надлежности 

коју има Скупштина Града као надлежни орган јединице локалне самоуправе. Правни 

основ за доношење оспорене одлуке је, према наводима њеног доносиоца, садржан у 

члану 13. алинеја 5. и члану 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), којим је 

прописано да скупштина јединице локалне самоуправе својим актима одређује, између 

осталог, простор за паркирање те утврђује услове и начин његовог коришћења, као и у 

одредбама члана 67. став 2, члана 71. ст.  4. и 6,  те члана 72. став 1. тач. б) и ђ) Закона о 

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

Полазећи од наведених одредаба Закона о локалној самоуправи и Закона о уређењу 

простора и грађењу, Скупштина Града Бијељина истиче да је оспорену одлуку донијела 

у границама својих законских овлашћења указујући при томе и на Мишљење број: 

15.03-052-249/14 од 1. априла 2014. године, којим су од Министарства за просторно 

уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске добили смјернице за доношење 

оспорене одлуке.  

Оспорену Одлуку о накнади за недостајућа паркинг-мјеста („Службени гласник 

Града Бијељина“ број 7/14), на основу члана 30. став 1. алинеја 2. и члана 13. алинеја 5. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), члана 28. став 6. Правилника о општим правилима урбанистичке 

регулације и парцелације („Службени гласник Републике Српске“ број 115/03) и члана 

38. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ бр. 8/13 и 27/13), 

донијела је Скупштина Града Бијељина. Наведеном одлуком одређује се накнада за 

недостајућа паркинг-мјеста по јединици стамбеног и пословног простора, коју су 

инвеститори градње стамбених и стамбено-пословних објеката вишепородичног типа 

становања дужни платити прије издавања грађевинске дозволе, уколико не обезбиједе 

потребан број паркинг-мјеста (члан 1). Чланом 2. ове одлуке прописано је да су 

инвеститори, приликом изградње стамбених и стамбено-пословних објеката 

вишепородичног типа становања, дужни обезбиједити простор за паркирање, и то по 

једно паркинг или гаражно мјесто на један стан или један пословни простор (члан 2), 

као и да је инвеститор дужан, уколико из техничких разлога не може да обезбиједи 

довољан број паркинг-мјеста сходно члану 2. ове одлуке, да плати накнаду за 

недостајућа паркинг-мјеста по јединици стамбеног и пословног простора и то: износ од 

10.000 КМ за недостајуће паркинг-мјесто у „Екстра зони“ и у „Зони 1“, 7000 КМ  за 

недостајуће паркинг- мјесто у „Зони 2“, 5000 КМ за недостајуће паркинг-мјесто у „Зони 

3“ и „Зони 4“ (члан 3 став 1), да се потребан број паркинг или гаражних мјеста, које је 

инвеститор изградње стамбених и стамбено-пословних објеката вишепородичног 

становања дужан да обезбиједи, утврђује у поступку издавања урбанистичко-техничких 

услова и локацијских услова, као и да ће, уколико се у поступку издавања грађевинске 

дозволе утврди да у техничкој документацији за изградњу објеката не постоји потребан 

број паркинг или гаражних мјеста одређен локацијским условима и урбанистичко 

техничким условима, инвеститор платити накнаду за недостајуће паркинг или гаражно 

мјесто, на начин утврђен овом одлуком (члан 4).  

У поступку разматрања оспорене Одлуке о накнади за недостајућа паркинг-

мјеста („Службени гласник Града Бијељина“ број 7/14) Суд је имао у виду да је 
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одредбама члана 13. алинеја 5. и члана 30. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), које су 

наведене као правни основ за доношење оспорене одлуке, прописано да општина у 

области урбанистичког планирања и грађења обезбјеђује, поред осталог, услове за 

уређење насеља и коришћење јавних и других површина, те одређивање простора за 

паркирање и уређивање услова и начина њиховог коришћења и  да скупштина 

општине, као орган одлучивања и креирања политике општине, доноси, одлуке и друга 

општа акта и даје њихово аутентично тумачење. 

 

Суд је, такође, имао у виду да је одредбом члана 27. став 5. тачка б) Закона о 

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

односу на коју давалац иницијативе оспорава предметну одлуку, прописано да 

министар доноси правилник о општим правилима урбанистичке регулације и 

парцелације. 

 

За оцјену законитости оспорене одлуке, по оцјени Суда, од значаја су и друге 

одредбе Закона о уређењу простора и грађењу, и то члан 2. став 1. тач. д) и ђ), којим је 

прописано да је грађевинска парцела површина земљишта испод објеката и земљишта 

за редовну употребу објеката која је документом просторног уређења, или на основу 

тог документа, одређена нумерички и графички, са обезбијеђеним колским и 

пјешачким приступом на јавну саобраћајну површину, одговарајућим бројем паркинг-

мјеста и обезбијеђеном зеленом површином која обухвата минимално 20% укупне 

површине код изградње нових објеката, осим у случају замјене постојећег објеката 

новим, а  да је документ просторног уређења плански документ којим се одређује 

организација, намјена и начин коришћења и управљања простором, те критеријуми и 

смјернице за уређење и заштиту простора, затим члан 3. став 1. према коме се изргадња 

градова, насеља и објеката планира документима просторног уређења донесеним у 

складу са одредбама овог закона, као и члан 34. став 5. тачка љ) овог закона, којим је 

прописано да се по зонама одређују урбанистички услови (стандарди) за грађење и 

уређење простора  који, поред осталог, садрже услове за опремање свим врстама 

инфраструктуре са условима прикључења у довољној мјери да буду основ за издавање 

локацијских услова. Такође, члан 67. став 1. и 2, којим је прописано да се грађевинско 

земљиште користи према његовој намјени и на начин којим се обезбјеђује његово 

рационално коришћење у складу са законом, те да се јединица локалне самоуправе 

брине о уређењу градског грађевинског земљишта у складу са законом, затим члан 71, 

према коме градско грађевинско земљиште може бити уређено и неуређено (став 1), да 

је уређено градско грађевинско земљиште оно земљиште које је комунално опремљено 

за грађење у складу са спроведбеним документима просторног уређења, односно које 

има изграђен приступни пут, обезбијеђено снабдијевањем електирчном енергијом, 

снабдијевање водом и обезбијеђене друге посебне услове (став 2), да је неуређено 

градско грађевинско земљиште оно земљиште које није у потпуности комунално 

опремљно у смислу става 2. овог члана (став 3), да уређење градског грађевинског 

земљишта врши јединица локалне самоуправе, а уређење обухвата његово припремање 

и опремање (став 4), те да опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне 

инфраструктуре и изградњу и уређење површина јавне намјене планираних 

спроведбеним документима просторног уређења (став 6). Уз то, члан 72. овог закона, 

којим је прописано да финансирање уређења градског грађевинског земљишта и израде 

докумената просторног уређења врши јединица локалне самоуправе, и то из средстава 

остварених од: накнаде на основу природних и локацијских погодности већ изграђене 

комуналне инфраструктуре које могу настати приликом коришћења тог земљишта (у 
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даљем тексту: рента) (тачка а), накнаде за уређење грађевинског земљишта (тачка б), 

закупнине за грађевинско земљиште (тачка в), продаје грађевинског земљишта (тачка 

г), дијела пореза на имовину (тачка д) и других извора у складу са посебним прописима 

(тачка ђ). Чланом 73. став 1. Закона прописано је да је инвеститор изградње објеката на 

градском грађевинском земљишту дужан да прије издавања грађевинске дозволе плати: 

ренту (тачка а) и накнаду за трошкове уређења градског грађевинског земљишта (тачка 

б). Инвеститору изградње објекта на градском грађевинском земљишту не може се, 

према члану 75. став 1. Закона, издати грађевинска дозвола док не достави доказ да је 

плаћена утврђена накнада за уређење градског грађевинског земљишта и рента,  а 

према члану 128. став 1. Закона инвеститор, уз захтјев за издавање грађевинске дозволе, 

прилаже: локацијске услове (тачка а), доказ о ријешеним имовинско-правним односима 

(тачка б), уговор о концесији или јавно-приватном партнерству, ако се за тражену 

изградњу даје концесија или закључи уговор о јавно-приватном партнерству у складу 

са посебним прописима (тачка в), главни пројекат у три примјерка (тачка г), извјештај о 

ревизији техничке документације у складу са чланом 114. овог закона (тачка д), 

извјештај и потврду о нострификацији у случајевима из члана 102. став 4. овог закона 

(тачка ђ), еколошка дозвола ако је потребна или рјешење о одобравању студије утицаја 

на животну средину у складу са прописима о заштити животне средине (тачка е) и 

друге доказе одређене посебним законима (тачка ж), а према ставу 2. овог члана, 

рјешење о утврђивању висине накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и 

ренте, те доказ о уплати утврђеног износа накнада, односно уговор о начину измирења 

ових обавеза инвеститор дужан је да достави надлежном органу на његов захтјев прије 

издавања грађевинске дозволе.  

 

По оцјени Суда, наведеним законским одредбама одређен је поступак издавања 

грађевинске дозволе, којем претходи поступак издавања локацијских услова, који 

садрже све услове и податке потребне за израду техничке документације, у складу са 

важећим документима просторног уређења. Исто тако, наведеним законским одредбама 

прописана је документација која је обавезна за издавање грађевинске дозволе,  као и 

обавеза инвеститора изградње објекта на градском грађевинском земљишту да, прије 

издавања грађевинске дозволе, плати ренту и накнаду за трошкове уређења градског 

грађевинског земљишта. 

 

Полазећи од наведеног Суд је утврдио да Закон о уређењу простора и грађењу 

није оставио могућност да се поједина питања из ове материје регулишу општим 

актима општине/града, односно да Закон не предвиђа могућност да се инвеститору 

изградње објекта који није обезбиједио законом прописане услове за грађење објеката 

на градском грађевинском земљишту, уз било какво додатно плаћање, изда грађевинска 

дозвола. 

  

Суд је, такође, утврдио да скупштини општине/града није дато овлашћење да 

уводи накнаде за недостајућа паркинг-мјеста јер су, у поступку издавања грађевинске 

дозволе, јединице локалне самоуправе обавезне да се придржавају релевантних 

одредаба Закона о уређењу простора, којим је регулисана ова материја.  

 

Како је јединица локалне самоуправе у прописивању прихода ограничена 

законом, прописивањем плаћања накнаде за недостајућа паркинг-мјеста Скупштина 

Града Бијељина је, по оцјени Суда, утврдила додатни сопствени извор прихода за 

уређење градског грађевинског земљишта, за чије прописивање није била овлашћена.  
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Полазећи од наведеног Суд је утврдио да је Скупштина Града Бијељина 

доношењем оспорене Одлуке прекорачила границе овлашћења које јој је дао 

законодавац, а чињеница да оспорена одлука није у сагласности са законом чини је 

неуставном и са становишта члана 108. Устава Републике Српске, према којем прописи 

и други општи акти морају бити у сагласности са законом.  

 

С обзиром на то да је из наведених разлога оспорена одлука у цјелини 

несагласна са Уставом и законом, Суд се није упуштао у оцјену уставности и 

законитости оспорених одредаба ове одлуке, на које се иницијативом указује. 

 

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, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић. 

 

 

Број: У-76/14                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК                                                                    

23. децембар 2015. године                                                                        УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                     Џерард Селман 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

  

Доношењем Одлуке о плаћању накнаде за недостајућа паркинг-мјеста,  

скупштина локалне заједнице утврдила је додатни, споствени извор прихода за 

уређење градског грађевинског земљишта за чије прописивање није била овлашћена,  

чиме је дошло до повреде начела законитости. 
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Oдлука 

Број: У-99/14 од 23. децембра 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 3/16 

 

 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 23. децембра 

2015. године, д о н и о  ј е  

 

 

О Д Л У К У 

 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости чл. 1, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 10. и 16. Правилника о условима за производњу, складиштење и пласирање 

на тржиште сјемена, јајних ћелија и ембриона приплодних животиња и начину 

вођења евиденција („Службени гласник Републике Српске“ број 97/14).  

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Приједлогом "Интервет" д.о.о. Бијељина, који заступа пуномоћник Весна 

Стевановић, адвокат из Бијељине, покренут је пред Уставним судом Републике Српске 

(у даљем тексту: Суд) поступак за утврђивање неуставности и незаконитости чл. 1, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 10. и 16. Правилника о условима за производњу, складиштење и пласирање на 

тржиште сјемена, јајних ћелија и ембриона приплодних животиња и начину вођења 

евиденција („Службени гласник Републике Српске“ број 97/14). Подносилац приједлога 

сматра да оспорени чл. 1. и 16. Правилника нису у сагласности са одредбама чл. 33. и 

56. Закона о ветеринарству у Републици Српској („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 42/08 и 6/12), члана 69. Закона о републичкој управи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10 (грешком наведено: 56/10, 24/12 и 

121/12), члана 15. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 55/07 ‒ 

пречишћени текст) и члана 35. Устава Републике Српске, јер да поменутим законским 

одредбама није дата могућност министру да пропише услове које треба да испуне лица 

за обављање ове дјелатности, већ да се ти услови изводе из садржине члана 60, а у вези 

са одредбом члана 2. став 1. алинеја 4. Закона о ветеринарству у Републици Српској. По 

мишљењу подносиоца приједлога, доносилац оспореног акта није разрадио поједине 

законске одредбе и тиме је прекорачио границе својих законских овлашћења. Уз то, 

наводи да су оспореним актом послодавци дискредитовани у погледу запошљавања 

стручних лица на одређено вријеме, пошто могу запошљавати лица одређене стручне 

спреме на неодређено вријеме, односно у стални радни однос, али не и на одређено 

вријеме иако је Законом о раду предвиђено да се уговор о раду може закључити на 

неодређено или на одређено вријеме. Такође, мишљења је да одредбе оспорених чл. 3. и 

4. Правилника нису у сагласности са чл. 2, 37, 38, 39. и 40. Закона о ветеринарству у 

Републици Српској, којима је одређено значење појединих израза у овом закону, 

уређена заштита животне средине и минималан обим здравствене заштите животиња, 

као и са чланом 35. Устава Републике Српске. Подносилац приједлога сматра да је 

елиминација штетних материја предвиђена оспореним Правилником неприхватљива, 

јер да коришћење хемијских средстава приликом обављања предметне дјелатности 

доводи до могућности еколошке катастрофе непредвидивих размјера. Поред тога, 
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сматра неприхватљивим да објекти морају имати подове и зидове глатких површина, 

пошто усљед конфигурације терена постоји објективна могућност повређивања 

животиња, као и људи који раде са њима. Надаље, подносилац приједлога сматра да 

оспорени чл. 5. и 6. Правилника нису у сагласности са чланом 40. Закона о 

ветеринарству у Републици Српској, јер је, како је наведено, погрешан став 

министарства да једним Правилником регулише услове за производњу, складиштење и 

пласирање на тржиште сјемена, јајних ћелија и ембриона приплодних животиња, јер је 

свака врста, па чак и раса животиње специфична јединка, која према својим 

карактеристикама захтијева посебан третман, и због тога се ово питање не може на 

јединствен начин регулисати за све врсте животиња. С обзиром на то да оспорени акт, 

како је наведено, садржи одређене контрадикторности, исти је, сматра подносилац 

приједлога, тешко примјенљив, те су на губитку лица која обављају ову дјелатност и 

надлежни органи који врше надзор над њиховим радом. Сматра да се овај недостатак 

могао отклонити путем јавне расправе у поступку његовог доношења, када би се 

укључила и стручна јавност, те би се на тај начин дошло до квалитетних рјешења. 

Поред тога, тврди да ни оспорени чл. 7, 8. и 10. Правилника нису у сагласности са 

чланом 40. поменутог закона јер, како је наведено, постављају немогућ услов у погледу 

чувања сјемена, тј. да се у просторији са контејнерима у којима се чува дубоко 

замрзнуто сјеме једне врсте животиња и то тако да се у једном контејнеру налази само 

сјеме једне расе приплодне животиње, као и у једном канистеру сјеме само једне 

приплодне животиње. Како један контејнер садржи већи број канистера, то је оваква 

формулација нејасна и нелогична, јер би, по његовом мишљењу, правилно било да се 

сјеме сваке врсте приплодне животиње одваја у посебан контејнер, а не да се у једном 

контејнеру налази сјеме једне расе приплодне животиње, те да би исте, усљед 

обимности, било физички немогуће складиштити и довело би стварања неусловног 

складишта, односно оштећења сјемена приплодних животиња. Због наведеног 

предлаже да Суд, након проведеног поступка, утврди да Правилник о условима за 

производњу, складиштење и пласирање на тржиште сјемена, јајних ћелија и ембриона 

приплодних животиња и начину вођења евиденција („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/14) није у сагласности са Уставом Републике Српске, односно да чл. 1. 

и 16. Правилника нису у сагласности са одредбама чл. 33. и 56. Закона о ветеринарству 

у Републици Српској, члана 69. Закона о републичкој управи и члана 15. Закона о раду, 

као и да чл. 3. и 4. Правилника нису у сагласности са чл. 2, 37, 38, 39. и 40. Закона о 

ветеринарству у Републици Српској и чланом 35. Устава, те да чл. 5, 6, 7, 8. и 10. 

Правилника, такође, нису у сагласности са чланом 40. Закона о ветеринарству у 

Републици Српској. Поред тога, предлаже да Суд обавеже Владу Републике Српске да 

подносиоцу приједлога накнади трошкове поступка пред овим судом, према 

приложеном трошковнику.   

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, као 

доносилац оспореног Правилника, није доставило одговор на наводе из приједлога.  

 

Правилник о условима за производњу, складиштење и пласирање на тржиште 

сјемена, јајних ћелија и ембриона приплодних животиња и начину вођења евиденција 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/14) донио је министар пољопривреде, 

шумарства и водопривреде на основу члана 33. став 3. и 56. став 4. 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, 24/12 и 121/12).  
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Оспореним одредбама овог правилника прописани су услови: у погледу објеката, 

просторија, опреме, средстава за рад и стручног кадра које треба да испуњава 

организација за производњу, складиштење и пласирање на тржиште сјемена 

приплодних животиња, јајних ћелија (у даљем тексту: организација за репродукцију), 

као и садржај и начин вођења евиденција (члан 1); да се објекати у којима организација 

за репродукцију животиња врши дјелатност морају налазити у ограђеном простору на 

посебној локацији, удаљеној најмање 200 м од објекта у којем се држе друге животиње, 

да треба да имају просторије и просторе за: 1) смјештај запослених и пријем странака, 

2) смјештај приплодних животиња, 3) смјештај кабасте и концентроване сточне хране, 

4) узимање сјемена животиња, 5) лабораторију за контролу квалитета сјемена 

животиња, 6) поступање са сјеменом животиње након ејакулације (разблаживање, 

паковање и замрзавање сјемена), 7) узимање јајних ћелија животиња, 8) лабораторију за 

ембриологију (јајне ћелије и ембриони), 9) чување дубоко замрзнутог сјемена 

животиња (банка сјемена животиња), 10) чување замрзнутих јајних ћелија и ембриона 

животиња, 11) лијечење обољелих грла и 12) карантин за новонабављене животиње 

(члан 3); да објекти из члана 3. овог правилника морају: 1) бити изграђени од чврстог 

материјала, 2) имати подове и зидове глатких површина израђене од водоотпорног 

материјала, који се може лако чистити и дезинфиковати, 3) имати водовод и 

канализацију и систем за одводњавање отпадних вода који се улива у јавну 

канализацију, 4) бити прикључен на електричну мрежу и имати довољно природне и 

вјештачке свјетлости у просторијама (члан 4); да објекат за рад и смјештај запослених 

лица и пријем странака мора бити одвојен од објекта за смјештај приплодних животиња 

и од објекта за добијање сјемена и јајних ћелија, са посебним улазима за запослене и за 

пријем странака, те да објекат за рад и смјештај запослених лица и пријем странака 

мора имати просторију за пресвлачење запослених лица са санитарним чвором и 

ормарима за смјештај гардеробе (члан 5); да објекат за смјештај приплодних животиња 

мора да има просторије за: 1) смјештај мушких грла, посебно за сваку врсту животиње, 

2 смјештај женских грла, посебно за сваку врсту животиње, 3) одржавање приплодне 

кондиције животиња (шеталиште, рингишпил) и 4) купање и освјежавање приплодних 

животиња, те да се на улазу у објекат из става 1. овог члана морају налазити баријере за 

дезинфекцију људи и возила, а уз објекат из става 1. овог члана мора се налазити 

објекат за смјештај кабасте и концентроване сточне хране, као и изграђено ђубриште, и 

за кабасти и за течни дио, или осоку, која треба да се износи стално, а најмање два пута 

годишње (члан 6); објекат за узимање сјемена животиња мора бити површине 150 м2 до 

200 м2, да је под кровом који штити од дејства сунца, вјетра и кише, да би се 

производња сјемена могла обављати без утицаја временских прилика и уз што мањи 

стрес за животињу, да у објекту из става 1. овог члана морају бити изграђени боксови за 

фиксирање фантома (лутка или жива животиња), који се комплетно чисте послије сваке 

серије узимања сјемена, те да објекат из става 1. овог члана мора да има заштитну  

металну ограду  дуж зидова просторије, а ограда може бити округла са пречником 

цијеви од 5 цм до 7 цм, висока 150 цм и са вертикалним размаком цијеви од 40 цм, док 

је размак између ограде и зида најмање 100 цм (члан 7); да просторија за чување дубоко 

замрзнутог сјемена животиња мора имати: 1) просторију са контејнерима у којим се 

чува дубоко замрзнуто сјеме само  једне врсте животиње, и то тако да се у једном 

контејнеру налази сјеме само једне расе приплодне животиње, а у једном канистеру 

сјеме само једне приплодне животиње, 2) цистерну са течним азотом ради допуњавања 

контејнера сјеменом, 3) просторију са радним столом за паковање сјемена за терен и 4) 

просторију за административни рад, са рачунаром за вођење података о стању банке 

сјемена животиња и његовој дистрибуцији (члан 8); да објекат за репродукцију 

животиња мора да има: 1) просторију са контејнерима у којима се чувају дубоко 
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замрзнуте јајне ћелије и ембриони само једне врсте животиње, и то тако да се у једном 

контејнеру налазе јајне ћелије само једне расе приплодне животиње, у једном 

канистеру јајне ћелије само једне приплодне животиње, у једном контејнеру налазе се 

ембриони само једне расе приплодне животиње, а у једном канистеру ембриони само 

једне приплодне животиње (члан 10); да послове из члана 1. овог правилника 

организација за репродукцију може да обавља ако у сталном радном односу има 

запослене: 1) у лабораторији за испитивање квалитета свјежег и разријеђеног сјемена 

најмање два дипломирана ветеринара или доктора ветеринарске медицине, са 

лиценцом, од којих најмање један има завршену специјализацију  или постдипломске 

студије из области репродукције домаћих животиња и 2) у лабораторији за 

ембриологију најмање два дипломирана ветеринара или доктора ветеринарске 

медицине, са лиценцом, од којих најмање један има завршену специјализацију или 

постдипломске студије из области репродукције и додатно усавршавање из области 

ембриологије и процедуре вантјелесне оплодње (члан 16).                                     

 

У поступку оцјењивања оспорених одредби Правилника о условима за 

производњу, складиштење и пласирање на тржиште сјемена, јајних ћелија и ембриона 

приплодних животиња и начину вођења евиденција, Суд је имао у виду да је чланом 35. 

Устава Републике Српске утврђено да човјек има право на здраву животну средину и да 

је свако, у складу са законом, дужан да у оквиру својих могућности штити и унапређује 

животну средину, као и 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.  

 

Сагласно цитираним уставним овлашћењима, Законом о ветеринарству у 

Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ бр. 42/08 и 6/12) 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 (члан 1). Чланом 2. овог закона је 

прописано значење израза који се користе у овом закону и то: да су ветеринари лица са 

завршеним ветеринарским факултетом са звањем дипломирани ветеринар или доктор 

ветеринарске медицине (ал. 4), да вјештачко осјемењавање означава уношење сјемена у 

утерус женке вјештачким путем без природног парења (ал. 13), да објекат обухвата 

зграде и просторе гдје се производе, односно обрађују прехрамбени производи, 

сировине и отпаци (ал. 37), да су остаци штетних материја (резидиуум) остаци материја 

са фармаколошким дјеловањем, остаци еколошких загађивача окружења и друге 

материје, као и њихови метаболити, који могу прећи у прехрамбене производе и 

угрозити здравље људи (ал. 41), да су отпадне воде оне отпадне воде које настају у 

објектима за узгој животиња, клаоницама и другим објектима за обраду, прераду и 

сакупљање сировина, прехрамбених производа и отпадака и захтијевају посебну 

технологију одвајања и чишћења (ал. 42), да су нуспроизводи животињски трупови и 

саставни дијелови животињског тијела, који нису намијењени за исхрану људи, као и 

здравствено неисправни прехрамбени производи и животињски производи (ал. 43), да 
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су приплодне животиње животиње мушког и женског пола, намијењене за 

размножавање (ал. 46), да су производи животињског поријекла сви производи 

добијени од животиња, дивљачи и животиња које слободно живе у водама, инкубирана 

јаја, као и животињско сјеме, јајне ћелије и ембриони и мед и сви производи који 

дјелимично или у цјелини потичу од животиње (ал. 47) и да узгој приплодних 

животиња означава узгој приплодних животиња и давалаца јајних ћелија и ембриона, 

објекте за узгајање приплодних животиња, центре за осјемењавање, расна јата пернате 

живине, расна рибља јата, расна узгајалишта и узгајалишта матица (ал. 59).  

 

Према члану 33. овог закона, производњу, складиштење и пласирање на 

тржиште приплодних животиња, сјемена приплодних животиња, јајних ћелија и 

ембриона приплодних животиња могу да обављају организације које испуњавају 

прописане ветеринарске услове и које су регистроване код министарства (став 1), да 

организације из става 1. овог члана о добијању, складиштењу и пласирању на тржиште 

сјемена приплодних животиња, јајних ћелија и ембриона, морају да воде прописане 

евиденције (став 2) и да правилник о условима за обављање дјелатности из става 1. овог 

члана, као и садржај и начин вођења евиденција прописује министар (став 3), док је 

чланом 34. Закона прописано да вјештачко осјемењавање обављају ветеринарске 

организације, а за властите животиње и правна и физичка лица која испуњавају 

прописане услове (став 1), а правилник о условима из става 1. овог члана доноси 

министар (став 2). Ветеринарске организације, према члану 35. Закона, које су добиле 

концесију и јавно овлашћење у складу са овим законом редовно воде евиденцију о 

здрављу и репродуктивној способности приплодних животиња при осјеменавању и 

природном припусту, врше преглед евиденције парења и пријављују министарству 

сваку сумњу на полне или друге заразне болести, као и конституцијске дефекте у 

здрављу животиња.  

 

Чланом 36. Закона прописано је да власник одгајалишта приплодних животиња, 

при сваком утврђивању болести неке приплодне животиње са трајним репродуктивним 

сметњама или при утврђивању здравствене неисправности животињског сјемена, јајних 

ћелија или ембриона, мора да обезбиједи обављање прописаних мјера (став 1), да 

ветеринарске организације и узгајивачи – инсеминатори, који могу у складу са 

прописима да обављају осјеменавање, морају обавјештавати о резултатима плодности 

на свом подручју, министарство, агенцију за узгој и селекцију у сточарству, као и 

надлежни орган локалне управе (став 2) и да правилник о мјерама из става 1. овог члана 

прописује министар (став 3).  

 

Одредбама члана 37. Закона, правна и физичка лица су дужна да спречавају 

загађење животне средине и дејства штетна по здравље која могу да се настану узгојем, 

производњом, прерадом, трговином и употребом животиња, производа, прехрамбених 

производа, сировина, сточне хране и нуспроизвода (став 1), да је са нуспроизводима и 

отпадним водама потребно поступати у складу са овим законом и подзаконским актима 

и прописима о заштити животне средине (став 2), да су превентивне мјере за заштиту 

животне средине: а) обезбјеђивање одговарајућег одстрањивања, прераде, обраде и 

употребе нуспроизвода, чврстих и течних ђубрива, б) обезбјеђивање одговарајућег 

складиштења истих, в) одређивање поступка хигијенизације животињског измета и 

отпадних вода, г) смањење опасности од инфекције одређивањем одговарајућих 

хигијенских услова у шталама и око њих (хигијенски услови, микроклима, ограничење 

количине амонијака, одстрањивање нуспроизвода и измета, чишћење и дезинфекција), 

д) утврђивање исправности производа од ђубрива, прерађеног ђубрива и компоста и ђ) 
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спречавање загађења подземних вода узрочницима заразних и паразитарних болести и 

штетних или радиоактивних материја.   

 

Према члану 38. овог закона, трупови угинулих животиња и нуспроизводи се 

морају прерадити, обрадити и уништити у објектима за прераду, обраду или уништење 

нуспроизвода и није дозвољено бацати их у ријеке, канале или друге водене токове, као 

и остављати их на путевима, отвореном простору, шумама или другим мјестима (став 

1), те да је власник животиње дужан да на прописан начин пријави угинуће животиње и 

преда труп угинуле животиње овлашћеној организацији за обављање ветеринарско-

хигијенске службе, у складу са овим законом (став 2) и да овлашћена организација из 

става 2. овог члана мора на прописан начин обезбиједити превоз животињског трупа са 

мјеста угинућа до објекта за обдукцију или прераду, као и скупљање нуспроизвода на 

прописан начин и прописан ветеринарски ред у том објекту (став 3), док ветеринарско-

хигијенска служба мора да обезбиједи: примање пријава о угинућу животиња, превоз 

животињских трупова и других нуспроизвода на прописан начин, помоћ при обдукцији, 

хигијенско одржавање и дезинфекцију мјеста угинућа, објеката за обдукцију, возила и 

опреме (став 4) и да се, у случају сумње да је животиња угинула усљед заразне болести 

или усљед било ког другог разлога, мора утврдити узрок угинућа (став 5), те да су 

правна и физичка лица која обављају дјелатност у којој настају нуспроизводи, те 

одржавају површине, путеве и пруге, као и ловачка друштва дужна да на прописан 

начин обезбиједе одвоз лешева животиња и нуспроизвода, уз пратећу потврду о 

извршеном ветеринарско-санитарном прегледу, на најближе мјесто за скупљање 

нуспроизвода или у објекте за прераду нуспроизвода (став 6), а у објектима за 

обдукцију и прераду мора бити обезбијеђен прописани ветеринарски ред и 

организована ветеринарска служба за утврђивање узорака угинућа и да је обдукцију 

дужан извршити дипломирани ветеринар, односно доктор ветеринарске медицине који 

издаје сертификат у којем је наведен узрок угинућа (став 7) и да правилник о условима 

пријаве угинућа, транспорту, третирању животињских нуспроизвода, преради и 

условима за објекте и објекте за обдукцију, прераду и спаљивање прописује министар 

(став 8).  

 

Чланом 39. Закона је предвиђено да се, изузетно од одредбе члана 38. став 1. 

овог закона, животињски трупови могу на прописан начин закопати или спалити на 

сточном гробљу које испуњава прописане услове (став 1), да је јединица локалне 

самоуправе дужна да обезбиједи услове да се трупови угинулих животиња или 

клаонички конфискат могу на прописан начин закопати или спалити на сточном 

гробљу или у јами гробници (став 2) и да правилник о случајевима из ст. 1. и 2. овог 

члана прописује министар (став 3).  

 

Одредбама члана 40. Закона је одређено да минималан обим заштите животиња 

од заразних болести обавезно обухвата: а) систематично праћење стања заразних 

болести (дијагностичка, теренска и лабораторијска, као и патоанатомска испитивања) и 

вакцинисања животиња, које сваке године прописује министарство, б) обезбјеђење 

дијагностичких, теренских и лабораторијских испитивања, као и патоанатомске 

дијагностике, којом се у случају сумње потврђује болест или се одбацује сумња, в) 

спречавање заразних болести у случајевима природних и других несрећа и ако се појаве 

нарочито опасне заразне болест са листе која ће бити утврђена правилником из члана 5. 

овог закона, у сусједним државама или у Републици, односно Босни и Херцеговини и 

лабораторијска, као и патоанатомска испитивања за дијагностиковање заразних 

болести, које прописује министарство, г) проучавање епизоотиолошке ситуације, 
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развијање и увођење нових лабораторијских метода за дијагностику и контролу, као и 

просљеђивање и публиковање нових ветеринарско-медицинских достигнућа, нових 

прописа, поступака, односно метода стручног рада, д) обавезне ветеринарске прегледе 

у складу са овим законом, ђ) припрему епидемиолошких студија и анализе ризика 

поводом уноса животињских заразних болести у Републику и БиХ и испитивања 

економски оптималних мјера и процјене финансијских посљедица прописаних мјера у 

случају појаве животињских заразних болести, е) увођење плана хитних интервенција у 

случају болести, ж) обавезу посједовања примјерених залиха вакцина, средстава за 

дезинфиковање и других средстава за спречавање, утврђивање и сузбијање 

животињских заразних болести, з) организовано ветеринарско образовање власника 

животиња, и) непрекидну ветеринарску дјелатност за теренску и лабораторијску 

дијагностику заразних болести, за које је потребно одмах утврдити заразну болест или 

узрок угинућа и ј) адекватну ветеринарско-хигијенску службу.   

 

Чланом 45. став 1. истог закона је прописано да ветеринарску дјелатност 

обављају ветеринарски институти, ветеринарски заводи, ветеринарске лабораторије, 

центри за репродукцију,   ветеринарске организације, као и друге организације које 

добију рјешење у складу са овим законом, док је чланом 55. Закона, с обзиром на 

испуњавање прописаних кадровских, просторних, хигијенско-техничких услова и 

услова у погледу опреме за обављање ветеринарске дјелатности, предвиђено да правна 

и физичка лица могу основати: ветеринарску амбуланту, ветеринарску станицу, 

ветеринарску апотеку, ветеринарску болницу и ветеринарску клинику, а које се могу 

организовати и као установе, предузећа или други облици организовања у складу са 

законом (став 1. и 3) и за сваки облик ветеринарске организације, као услови за 

обављање ветеринарске дјелатности, дефинисан број запослених дипломираних 

ветеринара или доктора ветеринарске медицине којима није правоснажном одлуком 

суда забрањено бављење ветеринарским позивом, број ветеринарских техничара и број 

помоћних радника (ст. 4, 5, 6, 7, 8, 9. и 10).  

 

Чланом 60. Закона је прописано да ветеринари не могу самостално обављати 

послове ветеринарске дјелатности без положеног стручног испита и посједовања 

важеће ветеринарске лиценце, да ветеринарско-техничке послове који нису повезани са 

постављањем дијагнозе могу обављати ветеринарски техничари са завршеним четвртим 

степеном стручне спреме и положеним стручним испитом, уз непосредни или посредни 

надзор дипломираног ветеринара или доктора ветеринарске медицине, да ветеринари и 

ветеринарски техничари имају право и дужност да се стручно усавршавају, да план, 

садржај и методе полагања стручног испита мора да положи сваки ветеринар и 

ветеринарски техничар, према програму који доноси министар, док програм 

оспособљавања и начин извођења оспособљавања на подручју ветеринарских 

дјелатности у пракси припремају ветеринарски институти и ветеринарски заводи у 

сагласности са министарством и ветеринарском комором.   

 

Поред тога, Суд је имао у виду да је Законом о републичкој управи („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) прописано да 

органи управе доносе правилнике, наредбе и упутства, којима се разрађују поједине 

одредбе закона или прописа Владе и који се објављују у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ само када су за то изричито овлашћени законом или 

прописомВладе, али да притом не могу на основу члана 69. овог закона одређивати 

своје или туђе надлежности, нити физичким и правним лицима установљавати права и 
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обавезе које нису већ установљене законом или прописом Владе (чл. 69. ст. 1, 2. и 5. и 

чл. 70).     

 

 Такође, Суд је узео у обзир и одредбе Закона о раду („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 38/08, 40/00, 47/02, 38/03, 66/03, 20/07 и 55/07 ‒ пречишћени 

текст), којим је прописано да се уговор о раду може закључити на неодређено или на 

одређено вријеме и да ће се уговор о раду у коме није назначено вријеме трајања 

сматрати уговором о раду на неодређено вријеме (члан 15), те да се уговор о раду на 

одређено вријеме закључује у случајевима: а) извршавања посла који траје до 6 

мјесеци, б) привременог повећања обима посла, ц) замјене одсутног радника до годину 

дана и д) обављања посла чије је трајање унапријед одређено природом и врстом посла 

(члан 16. став 2).  

 

На основу изложеног Суд је утврдио да је, у складу са наведеним законским 

овлашћењима, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде био надлежан да 

донесе правилник којим се регулишу услови у погледу објеката, просторија и простора, 

опреме, средстава за рад и стручног кадра, а које треба да испуњава организација за 

производњу, складиштење и пласирање на тржиште сјемена приплодних животиња, 

јајних ћелија, те садржај и начин вођења евиденција. Имајући у виду садржину 

оспорених одредби чл. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. и 16. Правилника, Суд је оцијенио да је 

доносилац оспореног акта, сагласно својим законским овлашћењима из одредби чл. 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. и 56. Закона о ветеринарству у Републици Српској („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 42/08 и 6/12), прописао ветеринарске услове у погледу 

објекта, просторија и простора за смјештај приплодних животиња, узимања и чувања 

сјемена животиња, тј. за репродукцију животиња, а које организација за репродукцију 

мора испуњавати да би могла обављати предметну дјелатност, те услове у погледу 

објекта за рад и смјештај запослених лица и пријем странака, као и услове у погледу 

степена стручне спреме, броја запослених на пословима у лабораторији за испитивање 

квалитета свјежег и разријеђеног сјемена и лабораторији за ембриологију и да су та 

лица у сталном радном односу код организације за репродукцију.  

 

Како је министру пољопривреде, шумарства и водопривреде, одредбом члана 33. 

став 3. Закона о ветеринарству у Републици Српској, изричито дато овлашћење да 

донесе правилник о условима за обављање дјелатности производње, складиштења и 

пласирања на тржиште приплодних животиња сјемена приплодних животиња, јајних 

ћелија и ембриона приплодних животиња, а чланом 56. прописано да ветеринарска 

организација обавља ветеринарску дјелатност када министар рјешењем утврди да 

испуњава прописане услове за одређени организациони облик, те да за обављање 

дјелатности у оквиру спровођења обавезних ветеринарских мјера иста, поред рјешења 

из става 1. овог члана, мора од министарства прибавити овлашћење или концесију, и да 

министарство води регистар овлашћених ветеринарских оерганизација, то по оцјени 

овог Суда, министар није изишао из граница свог законског овлаштења када је 

оспореном одредбом члана 1. Правилника уредио његов предмет регулисања.  

 

Такође, у погледу оспорене одредбе члана 16. Правилника овај Суд налази да је, 

нарочито водећи рачуна о условима из члана 16. став 2. Закона о раду под којима се 

може закључити уговор о раду на одређено вријеме, оспореном одредбом члана 16. 

Правилника  децидирано регулисано да су само организације за репродукцију које 

обављају лабораторијске послове обавезне закључити уговор о раду на неодређено 

вријеме, али не и други облици организација које обављају ветеринарску дјелатност из 
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члана 45 став 1. и 55. Закона о ветеринарству. Таквим прописивањем, по оцјени овог 

суда, министар се кретао у границама овлашћења датих му одредбама чланова 33. и 56. 

Закона о ветеринарству и сагласно овлашћењу прописаном одредбом члана 69. Закона о 

републичкој управи. 

 

Поред тога, Суд је утврдио неоснованим тврдње подносиоца приједлога у 

погледу оспорених чл. 3, 4, 5. и 6. Правилника, којима су регулисани услови за објекте 

у погледу изграђености од чврстог материјала и удаљености од простора у којем се 

држе друге животиње, као и да просторије у овим објектима треба да имају подове и 

зидове глатких површина израђених од водоотпорног материјала, те прикључак на 

водовод, канализацију, систем за одводњавање отпадних вода и електричну мрежу, те 

услови за објекте за рад и смјештај запослених лица, пријем странака и услове за 

објекте за смјештај приплодних животиња, јер је доносилац акта, по оцјени Суда, 

оваквим прописивањем ближе прописао ветеринарске услове за обављање предметне 

дјелатности, превентивне мјере за заштиту животне средине, укључујући минималан 

обим здравствене заштите животиња, и да није изашао из оквира својих законских 

овлашћења прописаних чл. 37, 38. 39. и 40. Закона о ветеринарству у Републици 

Српској.  

 

Надаље, Суд је утврдио да оспореним одредбама чл. 7, 8. и 10. Правилника, 

којим је у циљу обезбјеђења услова минималног обима здравствене заштите животиња 

предвиђена површина и опрема објеката за узимање сјемена животиња, изграђени 

боксови, као и просторије за чување дубоко замрзнутог сјемена животиња са 

контејнерима у коме се налази сјеме само једне расе приплодне животиње и 

канистерима у којим се налази сјеме само једне приплодне животиње и другом 

опремом за чување и паковање сјемена за терен, те вођење података о стању банке 

сјемена животиња и његовој дистрибуцији, доносилац акта такође није прекорачио 

своја законска овлашћења из члана 40. поменутог закона, јер је на детаљнији начин 

регулисао обим и начин минималне здравствене заштите животиња у циљу праћења 

стања евентуалних заразних болести приплодних животиња.   

 

На основу изложеног Суд је оцијенио да оспореним прописивањем доносилац 

Правилника о условима за производњу, складиштење и пласирање на тржиште сјемена, 

јајних ћелија и ембриона приплодних животиња и начину вођења евиденција 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/14) није изашао из оквира својих 

законских и уставних овлашћења. С обзиром на наведено, по оцјени Суда, нису 

повријеђене одредбе члана 35. Устава Републике Српске, како то тврди подносилац 

приједлога, као ни члана 108. став 2. Устава, којим је утврђено да прописи и општи 

акти морају бити у сагласности са законом.     

 

Поводом захтјева предлагача којим се тражи да му се накнаде трошкови овог 

поступка Суд истиче да учесници у поступку пред Судом, у смислу одредбе члана 29. 

став 1. Закона о Уставном суду Републике Српске, сносе своје трошкове, те стога се 

нису стекли услови за утврђивање накнаде истих.  

 

  

 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, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић, академик проф. др Снежана 

Савић.   

 

 

 

Број: У-99/14                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК                                                                    

23. децембар 2015. године                                                                        УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                     Џерард Селман 

  

 

 

 

 

 

 

 

С обзиром на то да је доносилац оспореног подзаконског општег акта ближе 

прописао ветеринарске услове за обављање предметне дјелатности, превентивне 

мјере за заштиту животне средине, укључујући минималан обим здравствене 

заштите животиња, чиме није изашао из оквира својих законских и уставних 

овлашћења, није дошло до повреде начела законитости.  
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Одлука 

Број: У-48/15 од 23. децембра 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 3/16 

 

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

члана 40. став 5, 60. став 1. тачке 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 23. децембра 2015. године, д о н и о  је 

 

   

О Д Л У К У 
 

      

Утврђује се да чл. 49. став 1. тачка в) Правилника о начину оснивања и 

одржавања катастра непокретности Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 11/14 и 25/14) није у сагласности са Уставом Републике 

Српске и Законом о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" број 6/12). 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјену уставности и законитости члана 49. 

став 2. Правилника из става 1. ове одлуке. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Миле Голијан из Хан Пијеска дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем 

тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и 

законитости члана 49. став 1. тачка в) и став 2. Правилника о начину оснивања и 

одржавања катастра непокретности Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 11/14 и 25/14), који је донио директор Републичке управе за геодетске и 

имовинско-правне послове. У иницијативи се наводи да оспорена одредба члана 49. 

став 1. тачка в) предметног правилника није у сагласности са чланом 56. став 1. Устава 

Републике Српске, према којем се само законом може ограничити или одузети право 

својине, уз правичну накнаду, као ни са чланом 17. став 1. и чланом 20. Закона о 

стварним правима, којима је одређена садржина права својине, те предвиђена 

могућност одузимања или ограничења овог права, али само у јавном интересу. Давалац 

иницијативе сматра да прописивање уписа заједничке својине на начин како је то 

предвиђено чланом 49. став 1. тачка в) оспореног правилника доводи до ограничавања 

права својине грађана, јер не могу слободно и у пуном обиму вршити своја власничка 

права, с обзиром на то да у режиму заједничке својине сваки заједничар овлашћења 

која из овог вида својине произлазе извршава заједно са осталим носиоцима овог права 

на истој ствари. Посебно истиче да заједничка својина може постојати само у 

случајевима прописаним законом, а не, као у оспореној одредби, подзаконским актом, 

тако да је доносилац предметног правилника оспореним прописивањем прекорачио 

своја овлашћења. У погледу оспореног става 2. члана 49. овог правилника, давалац 

иницијативе сматра да ова одредба није у сагласности са чланом 356. став 2. Закона о 

стварним правима, који не даје могућност покретања поступка за рјешавање узурпације 

по службеној дужности по одредбама Закона о узурпацији који је престао да важи, већ 

предвиђа да само заинтересована лица која имају правни интерес за остваривање права 

по Закону о узурпацији могу покренути поступак за рјешавање спорних имовинско-
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правних односа на непокретностима. Уколико немају правни интерес, заинтересована 

лица, по мишљењу даваоца иницијативе, спорне имовинско-правне односе могу 

рјешавати по неком другом пропису, односно Закону о стварним правима, што је 

оспореним чланом 49. став 2. Правилника онемогућено, јер је предвиђено покретање 

овог поступка по службеној дужности.  

 

Коначно, у иницијативи се наводи да је у току активност на успостављању 

катастра непокретности, те да су примјеном оспорених одредаба предметног 

правилника већ наступиле, а и даље ће наступати неотклоњиве штетне посљедице за 

власнике земљишта и за Републику Српску, због чега се предлаже да се обустави 

примјена члана 49. став 1. тачка в) и став 2. Правилника о начину оснивања и 

одржавања катастра непокретности Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 11/14 и 25/14), као и да се обустави извршење појединачних аката – 

рјешења којима се на основу ових одредаба одређује уписивање заједничке својине. 

 

У одговору на иницијативу који је доставила Републичка управа за геодетске и 

имовинско-правне послове износи се став да су наводи даваоца иницијативе 

неосновани, јер Законом о стварним правима није прописано да се заједничка својина 

може утврдити само законом. Указује се на то да, према оспореној одредби члана 49. 

став 1. тачка в) предметног правилника, одлуком Комисије за излагање заједничари 

стичу право заједничке својине на узурпираној непокретности и оваква одлуке 

Комисије је, по мишљењу даваоца иницијативе, у складу са чланом 23. став 1. Закона о 

стварним правима, којим је прописано да се право својине стиче, између осталог, и на 

основу одлуке надлежног органа. Доносилац предметног правилника сматра да су 

нетачни наводи из иницијативе да се заједничка својина може утврдити само законом, 

односно да може постојати само у случајевима који су прописани законом, јер се може 

успоставити и правним послом, односно сагласношћу воља уговорних страна. Узурпант 

је, како се даље наводи, у поступку обиљежавања свог посједа, који је био прописан 

Законом о узурпацији, спојио своје непокретности са земљиштем у државној својини, а 

да се том спајању није противио носилац права на државној својини, јер се само у 

поступку рјешавања спорних имовинскоправних односа на узурпираном земљишту 

може издвојити државна својина. Сходно наведеном, Комисија за излагање нема друге 

законске могућности него да се у катастар непокретности упише заједничка својина, 

док надлежни орган, у законом прописаном поступку, не ријеши имовинске односе на 

узурпираном земљишту. У погледу члана 49. став 2. оспореног правилника, у одговору 

се наводи да одредбом члана 356. Закона о стварним правима није одређено да се 

поступак по прописима из члана 355. овог закона, међу којим прописима је и Закон о 

узурпацији, не може покренути по службеној дужности. Ово, како се истиче, није ни 

могло бити прописано, јер се према члану 19. Закона о узурпацији,  поступак за 

расправљање узурпације покреће по захтјеву узурпанта, корисника или по службеној 

дужности.    

 

Правилник о начину оснивања и одржавања катастра непокретности Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 11/14 и 25/14) донесен је на основу 

члана 179. тачка ж) Закона о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске" број 6/12) и члана 89. став 2. Закона о републичкој управи 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12). 

Оспореним чланом 49. став 1. тачка в) овог правилника прописано је да када се у 

поступку излагања података за неку непокретност утврди да представља узурпацију 

друштвене, односно државне својине, Комисија за излагање ће изложити податке о 
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непокретности и утврдити право на тој непокретности и ако узурпирано земљиште није 

обиљежено на терену и допунским премјером се не може одвојити од земљишта у 

својини узурпанта, у предметном привременом листу непокретности за то земљиште 

уписаће се Република Српска или јединица локалне самоуправе, у зависности од 

културе, и узурпант са заједничком својином до правоснажног окончања тог поступка, 

те забиљежба о покренутом управном поступку за рјешавање спорних 

имовинскоправних односа на узурпираном земљишту. Према ставу 2. истог члана 

предметног правилника, Комисија ће одмах обавијестити надлежни орган за 

имовинскоправне послове о узурпацији, која се рјешава по службеној дужности по 

хитном поступку.  

 

 У поступку оцјењивања уставности и законитости оспорених одредаба 

Правилника о начину оснивања и одржавања катастра непокретности Републике 

Српске Суд је имао у виду да према одредбама тачака 6, 8. и 18. Амандмана XXXII на 

Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, Република уређује и 

обезбјеђује, поред осталог, својинске и облигационе односе и заштиту свих облика 

својине, коришћење простора и политику и мјере за усмјеравање развоја, као и друге 

односе од интереса за Републику, у складу са Уставом. Сагласно наведеним уставним 

овлашћењима, Законом о премјеру и катастру Републике Српске су уређени управни и 

стручни послови који се односе на премјер Републике Српске, катастар непокретности, 

као јавни регистар о непокретностима и стварним правима на њима, затим катастар 

водова, основне геодетске радове, адресни регистар, топографско-географску 

дјелатност, Геоинформациони систем Републичке управе за геодетске и имовинско-

правне послове Републике Српске и друга питања од значаја за уређење ове области. 

Тако је, поред осталог, овим законом уређено излагање на јавни увид података о 

непокретностима и утврђивање права на непокретностима (чл. 75. до 89), као и упис у 

катастар непокрености (чл. 90. до 108). Према члану 93. став 1. тачка а) овог закона, на 

непокретностима се уписује право својине, док је чланом 94. прописано да се права на 

непокретностима из члана 94. успостављају на начин и у поступку регулисаним овим 

законом. Поред тога, чланом 7. истог закона је, између осталог, одређено да се за 

рјешавање појединих питања уписа стварних права која нису уређена овим законом 

примјењују одредбе закона којим се уређују својина и друга стварна права.  

 

 Уређујући питање доношења подзаконских аката за провођење овог закона, 

законодавац је дао овлашћење директору Републичке управе за геодетске и имовинско-

правне послове да прописује техничке нормативе, методе и начин рада код оснивања, 

обнове и одржавања катастра непокрености и других катастарских евиденција о 

непокретностима (члан 179. тачка ж)), који је и означен као правни основ за доношење 

оспореног правилника.     

      

 Приликом разматрања оспорених одредаба Суд је такође узео у обзир и то да је 

чланом 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) прописано да органи управе 

доносе правилнике, наредбе и упутства, а да се правилником разрађују поједине 

одредбе закона или прописа Владе, те да према члану 89. став 2. истог закона, директор 

самосталне управе доноси прописе из њеног дјелокруга уз сагласност Владе. 

 

Имајући у виду наведене законске одредбе Суд је оцијенио да је директор 

Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове био овлашћен да донесе 

оспорени правилник којим су, са циљем провођења Закона о катастру и премјеру 
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Републике Српске, разрађене одредредбе овог закона које се односе на начин и методе 

оснивања, обнове и одржавања катастра непокрености. Међутим, прописивањем као у 

оспореној одредби члана 49. став 1. тачка в) предметног правилника, његов доносилац 

је, по оцјени Суда, изашао изван својих законских и уставних оквира, јер је 

неовлашћено зашао у домен законодавне материје. Наиме, уређивање свих сегмената 

права својине, па тако и успостављање режима заједничке својине, је, према Уставу 

Републике Српске, у искључивој надлежности законодавца, јер, како је то напријед већ 

истакнуто, Република уређује и обезбјеђује, својинске односе. Дакле, сва темељна, 

статусна питања својине ‒ садржај, стицање, ограничења, заштита и престанак права 

својине, као и других стварних права на некретнинама, представљају законску 

материју. Стога је и питање заједничке својине регулисано Законом о стварним 

правима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15). 

 

Поред тога, несумњиво је да одредба члана 179. тачка ж) Закона о премјеру и 

катастру Републике Српске, на коју се у преамбули позива доносилац предметног 

правилника, не даје овлашћење директору ове републичке управе за регулисање питања 

својине, већ да, са циљем провођења овог закона, пропише техничке нормативе, методе 

и начин рада код оснивања, обнове и одржавања катастра непокрености и других 

катастарских евиденција о непокретностима.   

 

Сагласно наведеном, Суд је утврдио да Републичка управа за геодетске и 

имовинско-правне послове Републике Српске није могла подзаконким актом 

конституисати заједничку својину на непокретностима, како је то прописано чланом 49. 

став 1. тачка в) оспореног правилника, чиме је дошло до повреде гаранција уставности 

и законитости из члана 108. Устава, као и начела подјеле власти из члана 69. Устава. 

 

У погледу оспореног члана 49. став 2. Правилника о начину оснивања и 

одржавања катастра непокретности Републике Српске, Суд је оцијенио да нормирањем 

као у овој одредби није повријеђено уставно начело законитости, како то сматра 

давалац иницијативе, односно да покретање поступка за рјешавање имовинскоправних 

односа на узурпираном земемљишту по службеној дужности не представља повреду 

члана 356. Закона о стварним правима. Наиме, приликом оцјењивања предметне 

одредбе Суд је, прије свега, имао у виду да су према члану 6. Закона о премјеру и 

катастру Републике Српске, премјер Републике Српске, катастар непокретности, 

катастар водова, основни геодетски радови и друга питања која су предмет уређивања 

овог закона од општег интереса за Републику Српску. Надаље, чланом 7. истог закона, 

прописано је, поред осталог, да се за рјешавање питања поступка која нису уређена 

овим законом примјењују одредбе закона којима се уређују парнични, ванпарнични 

поступак, општи управни поступак и управни спор. У вези са овом одредбом, треба 

узети у обзир да је чланом 112. Закона о општем управном поступку прописано да ће 

надлежни орган покренути поступак по службеној дужности када то одређује закон или 

други пропис и кад утврди или сазна да, с обзиром на постојеће чињенично стање, 

треба покренути поступак ради заштите јавног интереса.  

 

Имајући у виду наведене законске одредбе, Суд је оцијенио да се доносилац 

предметног правилника кретао у законским оквирима прописујући да ће Комисија за 

излагање података о непокретностима одмах обавијестити надлежни орган за 

имовинскоправне послове о узурпацији, која се рјешава по службеној дужности по 

хитном поступку. Овакво нормирање представља и одраз чињенице да је узурпација 

самовласно заузимање, односно бесправно држање земљишта у државној својини, да је 
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законодавац утврдио да је премјер Републике Српске и успостављање катастра 

непокретности (а у оквиру тога и излагање података о узурпираним непокретностима) 

од општег интереса за Републику, те да се у поступку рјешавања имовинскоправних 

односа насталих узурпацијом, поред осталог, примјењују правила Закона о општем 

управном поступку, који предвиђа покретање поступка по службеној дужности у 

оваквим правним ситуацијама. Суд сматра да оспореним нормирањем заинтересовано 

лице које има правни интерес за остваривање права по Закону о узурпацији који је 

престао да важи, није онемогућено да, сагласно одредби члана 356. став 2. Закона о 

стварним правима, у Законом предвиђеном року покрене поступак за рјешавање 

спорних имовинскоправних односа на узурпираним непокретностима, уколико овај 

поступак није покренут по службеној дужности.  

 

С обзиром на то да је коначно одлучено о уставности и законитости оспорене 

одредбе члана 49. став 1. тачка в) и став 2. Правилника о начину оснивања и одржавања 

катастра непокретности Републике Српске, Суд сматра да је беспредметно разматрати 

захтјев даваоца иницијативе да се обуставе од примјене предметне одредбе правилника, 

те да се обуставе од извршења појединачни акти којима се на основу оспорених 

одредаба овог правилника одређује уписивање заједничке својине. 

 

 Како 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 и законитости оспорених 

одредаба  члана 49. став 1. тачка в) и став 2. Правилника о начину оснивања и 

одржавања катастра непокретности Републике Српске, 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, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић.  

 

 

 

Број: У-48/15                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК                                                                    

23. децембар 2015. године                                                                        УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                     Џерард Селман 
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Пошто је уређивање свих сегмената права својине, па тако и успостављање 

режима заједничке својине, у искључивој надлежности законодавца, јер према 

Уставу Република уређује и обезбјеђује својинске односе, није у сагласности са 

начелом законитости одредба подзаконског општег акта којим се уређује иста 

материја. 

 

Није у супротности са начелом законитости одредба којом се овлашћује 

државни орган да покрене поступак за рјешавање спорних имовинскоправних 

односа на узурпираним непокретностима, јер заинтересованом лицу није 

онемогућено исто право. 
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II 

 

ОДЛУКЕ ВИЈЕЋА ЗА ЗАШТИТУ ВИТАЛНОГ ИНТЕРЕСА 

УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рјешење 
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Број: УВ-1/15 oд 1. јуна 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 44/15 

 

На основу Амандмана LXXXII тачка б) став 5. и 6. на Устав Републике Српске, 

члана 115. Устава Републике Српске и члана 61. 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 

1. јуна 2015. године, д о н и ј е л о  ј е  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

     

Није прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа 

Републике Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса 

бошњачког народа у Декларацији поводом захтјева за оцјену уставности Закона о 

празницима Републике Српске пред Уставним судом Босне и Херцеговине у 

предмету број У-3/13, коју је изгласала Народна скупштина Републике Српске под 

бројем 02/1-021-457/15 од 17. априла 2015. године. 

 

 

О б р а з л о ж е  њ  е 

 

Предсједавајући Вијећа народа Републике Српске доставио је 26. маја 2015. 

године  Уставном суду Републике Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса (у 

даљем тексту: Вијеће) акт број 03.1/I-348/15 од 26. маја 2015. године, којим се, сагласно 

захтјеву Клуба делегата бошњачког народа, тражи утврђивање повреде виталног 

националног интереса бошњачког народа у Декларацији поводом захтјева за оцјену 

уставности Закона о празницима Републике Српске пред Уставним судом Босне и 

Херцеговине у предмету број У-3/13, коју је Народна скупштина Републике Српске  

изгласала на Трећој сједници, одржаној 17. априла 2015. године, под бројем: 02/1-021-

457/15. Уз наведени акт достављена је Декларација, Одлука о покретању поступка за 

заштиту виталног националног интереса бошњачког народа број: 03.2-5-22/15 од 27. 

априла 2015. године, те Образложење ове одлуке бр: 03.2-5-22/15-1 од 28. априла 2015. 

године и 03.2-5-22/15-2 од 25. маја 2015. године. У акту предсједавајућег Вијећа народа 

наводи се да је Народна скупштина Републике Српске на Трећој сједници, одржаној 17. 

априла 2015. године, изгласала поменуту декларацију, те је сагласно Амандману 

LXXXII на Устав Републике Српске доставила на разматрање Вијећу народа Републике 

Српске. Клуб делегата бошњачког народа је својим актом број: 03.2-5-22/15 од 27. 

априла 2015. године одлучио да покрене процедуру заштите виталног националног 

интереса бошњачког народа сматрајући да су Декларацијом повријеђени витални 

национални интереси бошњачког народа.  С обзиром на то да Вијеће народа Републике 

Српске није постигло сагласност свих клубова поводом предметне декларације, као ни 

Заједничка комисија Вијећа народа и Народне скупштине, питање је прослијеђено 

Уставном суду Републике Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса да донесе 

одлуку да ли је овим актом повријеђен витални национални интерес бошњачког народа. 

 

Уз акт број 03.1/I-348/15, од 26. маја 2015. године, предсједавајући Вијећа 

народа доставио је Суду: извод из стенограма записника са Треће сједнице Народне 

скупштине Републике Српске одржане, 21. априла 2015. године (дио који се односи на 

предметну декларацију), затим извод из стенограма са Треће сједнице Вијећа народа 
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Републике Српске одржане, 19. маја 2015. године (дио који се односи на поменуту 

декларацију), те извод из стенограма са Прве сједнице Заједничке комисије Народне 

скупштине и Вијећа народа, одржане 25. маја 2015. године (у дијелу који се односи на 

усаглашавање ставова поводом усвојене Декларације. 

 

На основу поменуте обавијести предсједавајућег Вијећа народа Републике 

Српске као и приложене документације, Вијеће за заштиту виталног интереса утврдило 

је да је Клуб делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске 27. априла 

2015. године једногласно донио Одлуку о покретању поступка заштите виталног 

националног интереса бошњачког народа у вези са Декларацијом поводом захтјева за 

оцјену уставности Закона о празницима Републике Српске пред Уставним судом Босне 

и Херцеговине у предмету број У- 3/13, број: 02/1-021-457/15. Поред тога, Вијеће овог 

суда је утврдило да  се на Трећој сједници Вијећа народа, одржаној 19. маја 2015. 

године, о Одлуци Клуба делегата бошњачког народа од 27. априла 2015. године гласало 

по процедури за заштиту виталног интереса, али да није постигнута сагласност свих 

клубова у Вијећу народа. Такође, да Заједничка комисија Вијећа народа и Народне 

скупштине на Првој сједници, одржаној 25. маја 2015. године, није постигла сагласност  

поводом овог питања. 

 

Декларацију поводом захтјева за оцјену уставности Закона о празницима 

Републике Српске пред Уставним судом Босне и Херцеговине у предмету број У- 3/13 

донијела је Народна скупштина Републике Српске, под бројем 02/1-021-457/15, на 

основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске те чланова 182. и 183. 

Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 31/11). Овом декларацијом Народна скупштина Републике Српске истиче 

да је оспоравање одредаба члана 2.б) и члана 3.б) Закона о празницима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 43/07 – у даљем тексту: Закон) 

пред Уставним судом Босне и Херцеговине у предмету број У-3/13 искључиво 

политички, а не правно заснован акт, чији  је прикривени циљ негација легалитета и 

легитимитета Републике Српске и дејтонског уставно-правног поретка Босне и 

Херцеговине.  Овом декларацијом Народна скупштина, између осталог, сматра да су 

празници Републике Српске утемељени на начелу недискриминације и да не 

угрожавају национални и вјерски идентитет и равноправност ниједног од три 

конститутивна народа и да одговарају универзалним вриједностима, европским 

тековинама и искуствима, и с тим у вези наглашава да је неприхватљиво да се у 

поступку оцјењивања уставности оспорених одредаба Закона цијене политички и 

историјски догађаји због којих је 9. јануар одређен као Дан Републике. С тим у вези, 

Народна скупштина овом декларацијом истиче да је још 2007. године спровела Одлуку 

Уставног суда Босне и Херцеговине у предмету У-4/04 и донијела нови Закон о 

празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 43/07) у 

оквиру својих уставних надлежности и Дан Републике одредила као републички 

празник (секуларни празник), различит од вјерских празника који су уређени посебним 

одредбама Закона, те истовремено потврђује одговор на наводе из захтјева за оцјену 

уставности одредаба чланова 2.б) и 3.б) Закона о празницима Републике Српске у 

предмету У-3/13. Такође, Народна скупштина овом декларацијом сматра да је, с 

обзиром да за то нема примјера у упоредноправној пракси у свијету, неприхватљиво да 

Уставни суд једне државе дјелује без Закона о Уставном суду као и да су страни 

држављани судије Уставног суда једне суверене државе, и констатује да је једнако 

неприхватљиво да Уставни суд Босне и Херцеговине као и остали правосудни органи 

на нивоу Босне и Херцеговине својим унутрашњим актима проширују своје 



274 

 

надлежности. Уз то, Народна Скупштина овом декларацијом позива на јединствен став 

и дјеловање представника Републике Српске у органима и институцијама у Босни и 

Херцеговини и свих политичких странака са сједиштем у Републици Српској да штите 

интересе Републике Српске и њених грађана и очувања уставног поретка утврђеног 

Дејтонским мировним споразумом, те обавезује надлежне органе да у покренутом 

поступку пред Уставним судом Босне и Херцеговине именују и подрже тим правних 

заступника који ће бити овлашћени да у име Народне скупштине предузму све 

процесне радње до окончања поступка у предмету У-3/13. 

Вијеће за заштиту виталног интереса овог суда је, прије свега, размотрило 

правну природу предметне декларације Народне скупштине Републике Српске, будући 

да ова чињеница, по оцјени овог вијећа, представља претходно питање од којег зависи 

постојање процесних претпоставки за заснивање надлежности Уставног суда, па тиме и 

Вијећа за заштиту виталног интереса.  

 

Чланом 183. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број 31/11) прописано је да се декларацијом изражава став 

Народне скупштине о општем питању политике у вези са правима и дужностима 

Републике.        

У конкретном случају, из садржине предметне декларације, као и питања које 

третира, по оцјени Вијећа, произилази да овај акт не садржи правну норму општег 

карактера, односно да правно не обавезује субјекте на које се односи. Овом 

декларацијом се изражава политички став Народне скупштине у погледу одређених 

питања политичке природе. С обзиром на то да наведена декларација садржи наводе 

као што су да Народна скупштина сматра, истиче, наглашава, потврђује, позива, 

обавезује и сл., Вијеће је утврдило да наведена декларација ни по садржини ни по 

форми нема карактер општег правног акта.  

 

         Имајући у виду одредбу члана 115. Устава Републике Српске и Амандмана 

LXXXVIII тачка 1. на Устав, којим је допуњен став 2. овог члана,  према којој предмет 

оцјене Уставног суда Републике Српске, па тиме и Вијећа за заштиту виталног 

интереса овог суда, могу бити закони, други прописи и општи акти, те чињеницу да 

оспорена декларација има карактер политичког а не општег правног акта, Вијеће је 

утврдило да није у овкиру његове надлежности да разматра предметни акт.  

 

         На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.  

 

          Ово рјешење Вијеће за заштиту виталног интереса донијело је у саставу: 

предсједавајући Вијећа Војин Бојанић, предсједник Суда Џерард Селман и судије: 

Миленко Араповић, Амор Букић, Златко Куленовић и  проф. др Душко Медић.  

 

                                                  

Број: УВ -1/15                       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  

1. јун 2015. године                    Вијећа за заштиту виталног интереса 

                          Уставног суда Републике Српске   

 

                                                                          Војин Бојанић 
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Није прихватљив захтјев за утврђивање повреде виталног националног 

интереса, пошто из садржине оспорене декларације произлази да овај акт не 

садржи правну норму општег карактера и  да правно не обавезује субјекте на које 

се односи, већ да се њоме изражава политички став Народне скупштине у погледу 

одређених питања, као и чињенице да ни по садржини ни по форми нема карактер 

општег правног акта. 
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Одлука 

Број: УВ-2/15 oд 9. септембра 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 78/15 

 

 

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 

9. септембар 2015. године,  д о н и ј е л о  је  

 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да Одлуком о расписивању републичког референдума број: 02/1-

021-882/15, од 15. јула 2015, коју је донијела Народна скупштина Републике Српске, 

није повријеђен витални национални интерес бошњачког народа.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске доставила је 3. августа 2015. 

године Уставном суду Републике Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса (у 

даљем тексту: Вијеће) акт број 03.1/I-460/15 од 31. јула 2015. године, којим се, сагласно 

захтјеву Клуба делегата бошњачког народа, тражи утврђивање повреде виталног 

националног интереса бошњачког народа у Одлуци о расписивању републичког 

референдума, коју је Народна скупштина Републике Српске изгласала на Десетој 

посебној сједници, одржаној 15. јула 2015. године, под бројем: 02/1-021-882/15. Уз 

наведени акт достављена је предметна одлука, Одлука о покретању поступка за 

заштиту виталног националног интереса бошњачког народа број: 03.2-5-39/15 од 23. 

јула 2015. године, те Образложење ове одлуке бр: 03.2-5-39/15-1 од 23. јула 2015. 

године, као и допунско Образложење бр. 03.2-5-39/15-2 од 30. јула 2015. године.  

        

У акту предсједавајуће Вијећа народа наводи се да је Народна скупштина 

Републике Српске на Десетој посебној сједници, одржаној 15. јула 2015. године, 

изгласала поменуту одлуку, те је исту, сагласно Амандману LXXXII на Устав 

Републике Српске, доставила на разматрање Вијећу народа Републике Српске. Клуб 

делегата бошњачког народа је својим актом број: 03.2-5-39/15 од 23. јула 2015. године 

одлучио да покрене процедуру заштите виталног националног интереса бошњачког 

народа сматрајући да су Одлуком о расписивању републичког референдума 

повријеђени витални национални интереси бошњачког народа. С обзиром на то да 

Вијеће народа Републике Српске није постигло сагласност свих клубова поводом 

предметне одлуке, као ни Заједничка комисија Вијећа народа и Народне скупштине, 

питање је прослијеђено Уставном суду Републике Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног 

интереса да донесе одлуку да ли је овим актом повријеђен витални национални интерес 

бошњачког народа. 

 

Одлучујући о прихватљивости захтјева, Вијеће је на сједници одржаној 10. 

августа 2015. године донијело рјешење број УВ-2/15 којим је утврђено да је 

прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике 
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Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у 

Одлуци о расписивању републичког референдума број: 02/1-021-882/15, који је 

Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 15. јула 2015. 

године. Наиме, Вијеће је утврдило да су испуњене процесне претпоставке за 

прихватљивост захтјева, цијенећи чињенице да је обавјештење о покретању поступка за 

заштиту виталног националног интереса Вијећу доставила предсједавајућа Вијећа 

народа Републике Српске, да је Одлука о покретању поступка заштите виталног 

националног интереса бошњачког народа једногласно, гласовима свих 7 присутних 

делегата, донесена у Клубу делегата бошњачког народа, те да се на Четвртој сједници 

Вијећа народа, одржаној 29. јула 2015. године, о Одлуци Клуба делегата бошњачког 

народа од 23. јула 2015. године, гласало по процедури за заштиту виталног интереса, 

али да није постигнута сагласност свих клубова у Вијећу народа, као и да Заједничка 

комисија Вијећа народа и Народне скупштине на Другој сједници, одржаној 30. јула 

2015. године, није постигла сагласност поводом овог питања. 

 

 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 10. 

августа 2015. године Клубу делегата српског народа и Клубу делегата хрватског 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 и његовој допуни, који су достављени уз Одлуку о покретању 

поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа, наведено је да 

Клуб делегата бошњачког народа сматра да је Одлуком о расписивању републичког 

референдума повријеђен витални национални интерес бошњачког народа, јер се њоме 

оспоравају државне правосудне институције, чиме се доводи у питање процесуирање 

најтежих облика ратних злочина почињених над бошњачким и другим народима. 

Надаље се истиче да Народна скупштина није овлашћена да распише предметни 

референдум јер се исти тиче материје која је у надлежности Босне и Херцеговине, те да 

није овлашћена да тражи изјашњавање грађана о коначним и обавезујућим одлукама 

високог представника. Могуће непровођење одлука високог представника 

квалификовано је као антидејтонско дјеловање супротно Уставу БиХ, те тиме супротно 

и виталном националним интересу бошњачког народа. Исто тако, наводи се да 

чланство БиХ у Европској унији јесте витални национални интерес бошњачког народа, 

који је, у контексту настојања БиХ да се интегрише у ову заједницу, угрожен могућим 

укидањем Суда и  Тужилаштва Босне и Херцеговине, као и Високог судског и 

тужилачког савјета Босне и Херцеговине, јер су исти гаранција једнакоправности 

грађана у БиХ. С обзиром на изложено, истиче се да није могуће амандмански 

дјеловати на ову одлуку будући да је иста у цјелини неприхватљива за бошњачки 

народ. Предметним образложењем и допуном указано је и на извјесна правна схватања 

Уставног суда БиХ која одражавају становишта истог у погледу права Босне и 

Херцеговине да успостави механизме и институције неопходне за извршење њених 

надлежности.  

   

Народна скупштина Републике Српске, Клуб делегата српског народа и Клуб 

делегата хрватског народа у Вијећу народа Републике Српске нису доставили одговоре 

на рјешење о прихватљивости предметног захтјева.  
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Одлуку о расписивању републичког референдума број: 02/1-021-882/15 донијела 

је Народна скупштина Републике Српске на основу члана 70. став 1. тачка 5. Устава 

Републике Српске, чл. 182, 186. ст. 1. и 2. и члана 226. Пословника Народне скупштине 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 31/11 и 37/11), те чл. 10. 

и 11. Закона о референдуму и грађанској иницијативи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 42/10).  

Оспореном Одлуком је прописано да: Народна скупштина расписује републички 

референдум на цијелој територији Републике Српске (тачка I), да референдумско 

питање гласи: „Да ли подржавате неуставно и неовлашћено наметање закона од стране 

високог представника међународне заједнице у Босни и Херцеговини, посебно 

наметнуте законе о Суду и Тужилаштву БиХ и примјену њихових одлука на територији 

Републике Српске" (тачка II), да се за дан одржавања референдума утврђује прва 

недјеља по истеку 50 дана од дана ступања на снагу ове одлуке (тачка III), као и да се 

задужује Влада Републике Српске да обезбиједи средства и техничку подршку 

потребну за провођење референдума (тачка IV), док Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске" (тачка V).  

 

У поступку оцјењивања да ли је оспореном Одлуком о расписивању 

републичког референдума дошло до повреде виталног националног интереса 

бошњачког народа Вијеће је имало у виду да, у складу са чланом 70. став 1. тачка 5. 

Устава, Народна скупштина расписује републички референдум, као и да, у складу са 

чланом 77. Устава, Народна скупштина може одлучити да о појединим питањима из 

своје надлежности одлуку донесе након претходног изјашњавања грађана на 

референдуму.  

 

Поред тога, Вијеће је узело у обзир 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 сматрају 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 коме се уставно уређење Републике темељи на 

обезбјеђивању националних равноправности и заштити виталних националних  

интереса конститутивних народа.  

 

Полазећи од наведених одредаба Устава, одредаба Одлуке о расписивању 

републичког референдума број: 02/1-021-882/15, те узимајући у обзир наводе Клуба 

делегата бошњачког народа, Вијеће је оцијенило да оспореном одлуком нису 

повријеђена права из оквира заштите виталног националног интереса било којег 

конститутивног народа, па тако ни бошњачког.  

 

Вијеће је, наиме, утврдило да захтјевом Клуба делегата бошњачког народа, као и 

наводима из припадајућег образложења и његове допуне, није указано на повреду 

ниједног права зајемченог цитираним чланом 70. Устава, који је допуњен Амандманом 

LXXVII на Устав Републике Српске. Одлука о расписивању републичког референдума 
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се, према оцјени Вијећа, не односи на припаднике ниједног конститутивног народа 

појединачно, те не садржи одредбе којима се дискриминишу или фаворизују 

припадници неког од ових народа. Одлука нема национални предзнак, већ се, независно 

од њихове националне припадности, подједнако односи на све грађане, који слободно 

диспонирају својим правом да учествују на референдуму. Такође, према оцјени Вијећа, 

Клуб делегата бошњачког народа, наводећи разлоге због којих сматра да се Одлуком о 

расписивању републичког референдума повређује витални национални интерес 

бошњачког народа, у суштини, износи претпоставке о могућим злоупотребама исте, 

што не може бити предмет оцјене у овом поступку. Исто тако, наводи којима се указује 

на прекорачење надлежности законодавног органа, могућност угрожавања 

једнакоправности грађана, а независно од њихове националне припадности, те на 

потенцијалну немогућност кривичног гоњења и процесуирања у предметима ратних 

злочина почињеним над припадницима бошњачког и других народа у БиХ, и слично, не 

могу бити предмет оцјене у поступку пред овим вијећем, већ евентуално, у поступку 

апстрактне оцјене уставности.  

 

Надаље, захтјев за заштиту виталног националног интереса Вијеће може 

оцјењивати само у односу на одредбе Устава Републике Српске којима су дефинисани 

витални национални интереси конститутивних народа, као и поступак пред овим 

вијећем за његову заштиту, те, стога, позивање подносиоца захтјева на праксу Уставног 

суда Босне и Херцеговине није од значаја за одлучивање у овом предмету.  

 

На основу изложеног Вијеће је одлучило као у диспозитиву ове одлуке. 

 

Ову одлуку Вијеће за заштиту виталног интереса донијело је у саставу: 

предсједавајући Вијећа Амор Букић, предсједник Суда Џерард Селман и судије: 

Миленко Араповић, Златко Куленовић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и  

академик проф. др Снежана Савић.  

 

 

  Број: УВ-2/15                                                                         ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  

  9. септембар 2015. године                   Вијећа за заштиту виталног интереса 

                                                              Уставног суда Републике Српске   

                                                                                      

                                                                                                   Амор Букић 

 

 

 

 

 

 

Нема повреде виталног националног интереса конститутивног народа, јер 

Одлука о расписивању републичког референдума нема национални предзнак и не 

односи се на припаднике ниједног конститутивног народа појединачно, те не 

садржи одредбе којима се дискриминишу или фаворизују припадници неког од ових 

народа, већ се подједнако односи на све грађане који слободно диспонирају својим 

правом да учествују на референдуму. 
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Одлука 

Број: УВ-3/15 oд 25. новембра 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 99/15 

 

На основу Амандмана LXXXII тачка б) ст. 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. новембра 2015. године,  д о н и ј е л о  је 

 

 

О Д Л У К У 
 

Утврђује се да Одлуком о избору чланова у Регулаторну комисију за 

енергетику Републике Српске број: 02/1-021-1111/15, коју је Народна скупштина 

Републике Српске изгласала на сједници одржаној 23. септембра 2015. године, није 

повријеђен витални национални интерес бошњачког народа.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске доставила је 03. новембра 

2015. године Уставном суду Републике Српске – Вијећу за заштиту виталног интереса 

(у даљем тексту: Вијеће) акт број 03.1/I-579/15 од 03. новембра 2015. године, којим се, 

на основу захтјева Клуба делегата бошњачког народа, тражи утврђивање повреде 

виталног националног интереса бошњачког народа у Одлуци о избору чланова у 

Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске број: 02/1-021-1111/15, коју је 

Народна скупштина Републике Српске изгласала на Шестој сједници, одржаној 23. 

септембра 2015. године. Уз наведени акт достављена је предметна одлука и Одлука о 

покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа број: 

03.2-5-51/15, од 01. октобра 2015. године, и Образложење ове одлуке број: 03.2-5-51/15-

1, од 06. октобра 2015. године.  

 

У акту предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске наводи се да је Народна 

скупштина Републике Српске на Шестој сједници, одржаној 23. септембра 2015. 

године, изгласала Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику 

Републике Српске и да је, у складу са Амандманом LXXXII на Устав Републике 

Српске, ова одлука достављена на разматрање Вијећу народа Републике Српске. Такође 

је наведено да је Клуб делегата бошњачког народа својим актом број: 3.2-5-51/15 од 01. 

октобра 2015. године одлучио да покрене процедуру за заштиту виталног националног 

интереса бошњачког народа због тога што сматрају да се овом одлуком угрожавају 

витални национални интереси бошњачког народа. С обзиром на то да, како је наведено, 

Заједничка комисија Народне скупштине и Вијећа народа нису постигли сагласност о 

тексту предметне одлуке, предлаже се да Вијеће за заштиту виталног интереса 

Уставног суда Републике Српске одлучи да ли је овим актом повријеђен витални 

национални интерес бошњачког народа.   

 

У образложењу Одлуке о покретању поступка заштите виталног националног 

интереса бошњачког народа наведено је да Клуб делегата бошњачког народа сматра да 
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садржај наведене одлуке представља питање од виталног националног интереса 

бошњачког народа у смислу Амандмана LXXVII на Устав Републике Српске, као и то 

да овом одлуком није испоштован члан 1. став 4. и члан 5. „став 1.“ алинеја 2. Устава 

Републике Српске и да се директно крши члан 10. Устава. Наиме, Клуб делегата 

бошњачког народа истиче да у циљу поштовања уставног начела равноправности 

конститутивних народа и грађана те искључења дискриминације, у предметној одлуци, 

у чланству Регулаторне комисије за енергетику треба да буде и један Бошњак, који је 

задовољио све критерије и прошао на интервјуу.    

      

 

Одлучујући о прихватљивости захтјева, Вијеће је на сједници одржаној 09. 

новембра 2015. године донијело Рјешење број УВ-3/15 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 

Одлуци о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске 

број: 02/1-021-1111/15, коју је Народна скупштина Републике Српске изгласала на 

сједници одржаној 23. септембра 2015. године. Наиме, Вијеће је утврдило да су 

испуњене процесне претпоставке за прихватљивост захтјева, цијенећи чињеницу да је 

обавјештење о покретању поступка за заштиту виталног националног интереса Вијећу 

доставила предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске, да је за одлуку о 

покретању поступка заштите виталног националног интереса конститутивног 

бошњачког народа гласало седам присутних делегата Клуба бошњачког народа у 

Вијећу народа Републике Српске, да се у Вијећу народа гласало по принципу виталног 

интереса, те да поводом овог питања није постигнута сагласност свих клубова 

конститутивних народа у Вијећу народа као ни сагласност Заједничке комисије 

Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске.  

 

Сагласно члану 50. ст. 2. и 3. Пословника о раду Уставног суда Републике 

Српске  («Службени гласник Републике Српске» бр. 114/12, 29/13. и 90/14) Вијеће је, 

09. новембра 2015. године, Клубу делегата српског народа и Клубу делегата хрватског 

народа у Вијећу народа Републике Српске и Народној скупштини Републике Српске 

доставило на одговор наведено рјешење о прихватљивости захтјева Клуба делегата 

бошњачког народа.  

 

У одговору Народне скупштина Републике Српске на Рјешење о 

прихватљивости предметног захтјева, поред уопштене констатације да предметни 

захтјев није утемељен на Уставу Републике Српске, наведено је: да сматрају потребним 

да Вијеће размотри да ли оспорена одлука, са формалноправног аспекта, у смислу 

члана 70. Устава, који је допуњен Амандманом LXXVII и LXXXII на Устав Републике 

Српске, може бити предмет оцјене овог вијећа, јер се ради о појединачном правном 

акту који се, по мишљењу Народне скупштине, Републике Српске не може поредити са 

Уставом заштићеним начелима, а о којем питању је у рјешењу Вијећа Ув-1/09 од 27. 

маја 2009. године већ изнесено правно схватање да је Суд надлежан и за такве акте; да 

се и са материјалноправног аспекта, у конкретном случају, не ради о повреди виталног 

националног интереса бошњачког народа, односно да је поступак избора кандидата у 

наведену комисију извршен у складу са чланом 56. Пословника Народне скупштине 

Републике Српске и у смислу члана 18. Закона о енергетици, те да овим законом нису 

постављени никакви посебни услови осим стручности и квалитета кандидата; да се из 

захтјева клуба Бошњака не види на који начин су повријеђени њихови витални 

национални интереси, као и то да није основано да се правила о заступљености 



282 

 

конститутивних народа примјењују у односу на члан 97. Устава, који је допуњен 

Амандманом LXXXV на Устав Републике Српске, јер Регулаторна комисија за 

енергетику Републике Српске није орган власти. На основу наведеног, те чињенице да 

релевантном законском одредбом није изричито прописана пропорционална 

заступљеност конститутивних народа и Осталих приликом избора предсједника и 

чланова наведене комисије, односно да у предметном случају није повријеђен витални 

национални интерес нити једног конститутивног народа, како је дефинисан 

Амандманом LXXVII на Устав Републике Српске којим је допуњен члан 70. Устава 

Републике Српске, предлажу да Вијеће одбије захтјев као неоснован.  

 

Клуб делегата српског народа и Клуб делегата хрватског народа у Вијећу народа 

Републике Српске нису доставили одговор на наведено рјешење. 

           

Оспореном Одлуком о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику 

Републике Српске број: 02/1-021-1111/15, коју је Народна скупштина Републике Српске 

изгласала на Шестој сједници, одржаној 23. септембра 2015. године, прописано је да су 

у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске изабрани: Владислав 

Владичић, предсједник; те чланови Предраг Ашкрабић, Недељко Средић и Бранко 

Токановић и да ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласник Републике Српске“. 

 

У погледу приговора Народне скупштине о ненадлежности Суда, Вијеће је 

утврдило да се о питањима заштите виталног националног интереса рјешава у поступку 

оцјене прихватљивости захтјева Клуба за утврђивање повреде  виталног националног 

интереса констуитутивног народа, па се оно не може истицати ни разматрати у 

поступку доношења мериторне одлуке.   

 

У поступку одлучивања у меритуму Вијеће је  имало у виду Амандман LXXVII 

на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 70. Устава и којим је, поред 

осталог, утврђено да су витални национални интереси конститутивних народа 

дефинисани и као остваривање права конститутивних народа да буду адекватно 

заступљени у законодавним, извршним и правосудним органима власти и Амандман 

LXXXV на Устав Републике Српске, којим је допуњен члан 97. Устава и којим је 

утврђено: да ће конститутивни народи и група Остали бити заступљени у јавним 

институцијама Републике Српске и да ће се таква пропорционална заступљеност, као 

уставни принцип, базирати на попису из 1991. године док се Анеx 7. у потпуности не 

проведе, у складу са Законом о државној служби Босне и Херцеговине; да ће се овај 

општи принцип прецизирати ентитетским законима, у складу са регионалном етничком 

структуром ентитета и да ће ти закони утврдити конкретне рокове и да су „јавне 

институције“ министарства у Влади Републике Српске, општински органи власти, 

окружни и општински судови у Републици Српској.  

 

На основу наведених уставних одредби, одредби оспорене Одлуке о избору 

чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске и навода Клуба 

делегата бошњачког народа, те навода из одговора Народне скупштине, Вијеће је 

утврдило да се поименично навођење лица који су изабрани за предсједника и чланове 

у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске, те одређивање рока у коме 

ова одлука ступа на снагу, по оцјени Вијећа, не може сматрати повредом права из 

оквира заштите виталног националног интереса, односно повредом остваривања права 

конститутивних народа да буду адекватно заступљени у законодавним, извршним и 
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правосудним органима власти, како је то утврђено Амандманом LXXVII на Устав 

Републике Српске којим је допуњен члан 70. Устава Републике Српске. Наиме, 

именовање предсједника и чланова ове комисије од стране законодавног органа, по 

оцјени Вијећа, не значи и именовање законодавног органа власти, јер је очигледно да 

ова комисија није орган Народне скупштине и нема обиљежја законодавног органа 

власти. Такође, имајући у виду одредбу члана 69. став 4. Устава према коме извршну 

власт врши Влада, Вијеће је утврдило да напријед наведена Комисија није орган 

извршне власти јер ни организационо а нити функционално није подређена Влади, већ 

је, сасвим супротно, у смислу одредбе члана 15. Закона о енергетици („Службени 

гласник Републике Српске“ број 49/09) она правно лице са статусом непрофитне 

организације, функционално независна од републичких органа, енергетских субјеката и 

корисника њихових производа и услуга, као и од свих других правних и физичких лица. 

Такође, с обзиром на одредбу члана 69. став 5. Устава, којом је утврђено да судска 

власт припада судовима,  Вијеће је утврдило да ова Комисија очигледно није 

правосудни орган власти.     

 

Поред наведеног, Вијеће је утврдило да се у конкретном случају не ради ни о 

обавезној пропорционалној заступљености у јавним институцијама у Републици 

Српској, будући да је наведеним Амандманом LXXXV на Устав Републике Српске, 

којим је допуњен члан 97. Устава, утврђено да су јавне институције: министарства у 

Влади Републике Српске, општински органи власти и окружни и општински судови у 

Републици Српској.  

 

Надаље, Вијеће је утврдило да је за начин именовања у наведено радно тијело 

релевантан претходно наведени Закон о енергетици, којим је, у члану 18, прописан 

начин избора предсједника и чланова Регулаторне комисије за енергетику Републике 

Српске. Како се у поступку избора предсједника и чланова Комисије ни том, нити било 

којом другом одредбом наведеног закона не захтијева поштовање принципа 

равномјерне заступљености конститутивних народа, Осталих и грађана, Вијеће је 

утврдило да оспореном одлуком није повријеђен уставни принцип садржан у члану 1. 

Устава, који је замијењен Амандманом XLIV а који се замјењује Амандманом LXVII на 

Устав Републике Српске, према коме Срби, Бошњаци и Хрвати, као конститутивни 

народи, Остали и грађани, равноправно и без дискриминације учествују у вршењу 

власти у Републици Српској, а нити принцип обезбјеђивања националних 

равноправности  и заштите виталних националних интереса, из одредбе члана 5. 

алинеја 2. Устава. 

 

На основу свега изнесеног, те на основу чињенице да ни наведеном законском 

одредбом није прописана изричита обавеза пропорционалне заступљености 

конститутивних народа, Осталих и грађана приликом именовања у ову Комисију, 

Вијеће је утврдило да оспореном одлуком није повријеђен витални национални интерес 

ниједног конститутивног народа, па тиме ни бошњачког народа, да буду адекватно 

заступљени у законодавним, извршним и правосудним органима власти. 

 

У погледу навода Клуба делегата бошњачког народа, којима се указује на 

кршење уставног начела једнакости и равноправности, тј. начела забране 

дискриминације, у смислу члана 10. Устава Републике Српске, Вијеће је утврдило да 

ови наводи не могу бити предмет оцјене у поступку пред овим Вијећем, већ евентуално 

у поступку апстрактне оцјене уставности.    
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 На основу изложеног одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.    

                                                                                                                   

 

Ову одлуку Вијеће за заштиту виталног интереса донијело је у саставу: 

предсједавајући Вијећа проф. др Марко Рајчевић, предсједник Суда Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Амор Букић, Златко Куленовић, Ирена Мојовић и академик 

проф. др Снежана Савић.  

 

 

 

  Број: УВ-3/15                                                                         ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  

 25. новембар 2015. године                   Вијећа за заштиту виталног интереса 

                                                              Уставног суда Републике Српске   

 

                                                                                     Проф. др Марко Рајчевић  

 

 

 

 

 

 

 

 

С обзиром на то да предметни орган није у категорији оних на које се односи 

уставна обавеза о пропорционалној заступљености у јавним институцијама, 

одлука којом се бирају његови чланови и одређује рок у коме ова одлука ступа на 

снагу, не може се сматрати повредом права из оквира заштите виталног 

националног интереса. 
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Рјешење 

Број: УВ-5/15 oд 10. децембра 2015. године 

"Службени гласник Републике Српске" број  

 

На основу Амандмана LXXXII тачка б) став 5. и 6. на Устав Републике Српске, 

члана 115. Устава Републике Српске и члана 61. 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 

10. децембра 2015. године, д о н и ј е л о  ј е  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

Није прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа 

Републике Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса 

бошњачког народа у Декларацији о геноциду Независне Државе Хрватске над 

Србима, Јеврејима и Ромима током Другог свјетског рата, број: 02/1-021-1291/15, 

коју је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 22. 

октобра 2015. године.          

     

                                                                                             

О б р а з л о ж е  њ  е 

 

Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске доставила је 7. децембра 2015. 

године Уставном суду Републике Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса (у 

даљем тексту: Вијеће) акт број: 03.1/I-627/15 од 7. децембра 2015. године, којим се, 

сагласно захтјеву Клуба делегата бошњачког народа, тражи утврђивање повреде 

виталног националног интереса бошњачког народа у вези са Декларацијом о геноциду 

Независне државе Хрватске над Србима, Јеврејима и Ромима током Другог свјетског 

рата, број: 02/1-021-1291/15, коју је Народна скупштина Републике Српске изгласала на 

Седмој сједници, одржаној 22. октобра 2015. године. Уз наведени акт су достављени 

наведена Декларација, Одлука о покретању поступка за заштиту виталног националног 

интереса бошњачког народа број: 03.2-5-57/15 од 02. новембра 2015. године, 

Образложење ове одлуке број: 03.2-5-57/15-1 од 10. новембра 2015. године, те 

Амандмани са образложењем под бројем: 03.2-5-57/15-2 од 10. новембра 2015. године, 

које је Клуб делегата бошњачког народа поднио на ову декларацију. У акту 

предсједавајуће Вијећа народа се наводи да је Народна скупштина Републике Српске на 

Седмој сједници, одржаној 22. октобра 2015. године, изгласала поменуту декларацију, 

те је сагласно Амандману LXXXII на Устав Републике Српске доставила на разматрање 

Вијећу народа Републике Српске. Клуб делегата бошњачког народа је својим актом 

број: 03.2-5-57/15 од 02. новембра 2015. године одлучио да покрене процедуру заштите 

виталног националног интереса бошњачког народа сматрајући да се Декларацијом 

угрожавају витални национални интереси бошњачког народа. С обзиром на то да 

Вијеће народа Републике Српске није постигло сагласност свих клубова поводом 

поменуте декларације, као ни Заједничка комисија Народне скупштине и Вијећа 

народа, питање је прослијеђено Уставном суду Републике Српске ‒ Вијећу за заштиту 

виталног интереса да донесе одлуку да ли је овим актом повријеђен витални 

национални интерес конститутивног бошњачког народа.  
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Уз акт број: 03.1/I-627/15 од 7. децембра 2015. године, предсједавајућа Вијећа 

народа доставила је Суду: извод из стенограма записника са Седме редовне сједнице 

Народне скупштине Републике Српске одржане 21. и 22. октобра 2015. године (дио 

који се односи на предметну декларацију), затим извод из стенограма са Шесте 

сједнице Вијећа народа Републике Српске, одржане 26. новембра 2015. године (дио 

који се односи на поменуту декларацију), те извод из стенограма са Четврте сједнице 

Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике 

Српске, одржане 3. децембра 2015. године (у дијелу који се односи на усаглашавање 

ставова поводом изгласане Декларације). 

 

На основу поменутог обавијештења предсједавајуће Вијећа народа Републике 

Српске као и приложене документације, Вијеће за заштиту виталног интереса је 

утврдило да је Клуб делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске 02. 

новембра 2015. године гласовима свих седам присутних чланова, тј. двотрећинском 

већином, донио Одлуку о покретању поступка заштите виталног националног интереса 

бошњачког народа у вези са Декларацијом о геноциду Независне државе Хрватске над 

Србима, Јеврејима и Ромима током Другог свјетског рата, број: 02/1-021-1291/15 од 22. 

октобра 2015. године, да се у Вијећу народа о наведеном захтјеву Клуба делегата 

бошњачког народа гласало по процедури за заштиту виталног интереса, али да није 

постигнута сагласност свих клубова у овом вијећу. Заједничка комисија Вијећа народа 

и Народне скупштине на Четвртој сједници, одржаној 03. децембра 2015. године такође 

није постигла сагласност поводом овог питања, па је предметна одлука прослијеђена 

Уставном суду Републике Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса, да одлучи да 

ли је овим актом повријеђен витални национални интерес бошњачког народа.  

 

Поред тога, Вијеће је констатовало да је у образложењу које је достављено уз 

Одлуку о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког 

народа наведено да Клуб делегата бошњачког народа, вођен циљевима и начелима 

Универзалне декларације о људским правима, Конвенције против мучења и других 

сурових, нехуманих и понижавајућих поступака или кажњавања (1984), Конвенције о 

спречавању и кажњавању злочина геноцида (1948), као и одредби Устава Босне и 

Херцеговине и Републике Српске, истиче да овим захтјевом нема намјеру да негира 

почињени злочин над Србима, Јеврејима и Ромима, нити да умањи одговорност 

Независне Државе Хрватске (у даљем тексту: НДХ), већ намјеру да се предметни акт 

усклади са принципима међународног хуманитарног права, те да се из истог 

елиминишу дијелови који вријеђају национални интерес и идентитет бошњачког 

народа, те би на тај начин овај акт био репрезентативан израз воље свих 

конститутивних народа у овом ентитету. С тим у вези, истиче се да је, на основу бројне 

документације и оригиналних списа, сачињена евиденција с именима и презименима 

1520 убијених Муслимана/Бошњака у логору Јасеновац, док се укупне жртве 

бошњачког народа на овим просторима у Другом свјетском рату процјењују на 103 000 

лица, те да то није коначан број, имајући у виду чињеницу да су се многи Муслимани, 

под присилом, изјашњавали као припадници других нација. Због наведеног тражи се да 

се наслов поменуте декларације, као и текст исте, преформулише на начин да се дода "и 

Муслимане/ Бошњаке", јер су сјећање и памћење дио колективног идентитета народа 

који су поднијели жртве у Другом свјетском рату од стране НДХ. Поред тога, тражи се 

да се из предметне декларације брише синтагма "муслимани цвијеће хрватског народа", 

јер се тиме вријеђа интерес и идентитет бошњачког народа. Такође, наводи се да је 

пресудом Међународног суда правде у Хагу доказан геноцид над Бошњацима, па им је, 
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стога, познат осјећај негирања злочина, као и да сматрају да Хрватска не може 

одговарати за злочин геноцида из Другог свјетског рата, јер нема ретроактивне 

примјене Конвенције о спречавању и кажњавању злочина геноцида, која је донесена 

1948. године и ступила на снагу 1951. године. Такође, истиче се да наведени захтјеви 

нису у сагласности ни са чланом III став 1. Устава Босне и Херцеговине, према којем је 

спољна политика у искључивој надлежности институција БиХ, док је ставом 2, овог 

члана таксативно одређена надлежност ентитета. На основу изложеног, предлажу да 

Вијеће за заштиту виталног интереса при Уставном суду Републике Српске донесе 

позитивну одлуку о допустивости и меритуму.          

 

Декларацију о геноциду Независне државе Хрватске над Србима, Јеврејима и 

Ромима током Другог свјетског рата донијела је 22. октобра 2015. године Народна 

скупштина Републике Српске под бројем: 02/1-021-1291/15, на основу члана 70. став 1. 

тачка 2. Устава Републике Српске те чланова 182. и 183. Пословника Народне 

скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11).  

 

Овом декларацијом се наводи: „Полазећи од чињенице да се у данашњој 

Републици Хрватској намјерно и систематски затире сјећање на геноцид који су власти 

НДХ, а која је укључивала и подручје данашње Босне и Херцеговине и дио Срема, који 

је данас у саставу Републике Србије, починиле над Србима, Јеврејима и Ромима, те 

имајући у виду да се у хрватским јавним гласилима и квазиисториографским радовима 

прећуткују и радикално умањују жртве геноцида, нарочито у Јасеновцу, и њихов број 

своди на 40.000 убијених Срба, Јевреја и Рома, као што је то чинио и први предсједник 

Републике Хрватске Фрањо Туђман, и имајући на уму да су усташе као починиоци 

геноцида у Хрватској, укључујући и Анту Павелића, данас у Хрватској од стране веома 

утицајних и пристрасних фактора, престављају као борци за национално ослобођење и 

независну Хрватску на темељу такозваног историјског и државног права хрватског 

народа, те будући да историјски доказан геноцид над српским, јеврејским и ромским 

народом никада није био предмет примјерене политичке осуде ни у Титовој 

комунистичкој Југославији, ни у данашњој Републици Хрватској и да хрватски народ 

никада није прихватио одговорност за геноцид који је у његово име почињен, како је то 

учинио њемачки народ за холокауст, који су у његово име учинили нацисти, а да ни 

Римокатоличка црква није осудила злочин геноцида у НДХ, као што је осудила злочине 

на другим европским стратиштима у Другом свјетском рату и извинила се због учешћа 

неких њених представника у истим, да власти Народне, односно Социјалистичке 

Републике Хрватске, као федералне јединице у оквиру ФНРЈ, односно СФРЈ и данашње 

Републике Хрватске, као независне државе, никада нису понудиле обештећење 

жртвама геноцида и њиховим потомцима; да стратишта на којима су жртве овог 

геноцида биле мучене, масакриране, убијане и масовне гробнице, у које су бацане и без 

поштовања и примјереног обреда покопане, до данас нису на ваљан начин обиљежени 

и заштићени, а да су Анте Павелић и многи његови доглавници по окончању рата 

побјегли из НДХ, користећи тзв. пацовске канале и помоћ појединих ватиканских 

клерика и прелата, као и да многима од њих није суђено у земљи, што би хрватски 

народ довело до признања непојмљивих злочина почињених у његово име и моралног 

просвјетљења и прочишћења, Народна скупштина Републике Српске закључује: да су 

злочини усташа над Србима, Јеврејима и Ромима током Другог свјетског рата у НДХ 

смишљен и планиран геноцид, онакав какав је дефинисан Конвенцијом о спречавању и 

кажњавању злочина геноцида усвојеном од стране Уједињених нација 9. децембра 

1948. године, да је приликом провођења овог геноцида само у јасеновачком систему 

хрватских концентрационих логора за истребљење Срба, Јевреја и Рома и 
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неистомишљеника мучено, пљачкано, силовано и потом убијено од стране НДХ 

700.000 Срба, 23.000 Јевреја и 80.000 Рома, због тога што су припадали другом народу, 

вјери или раси, да је НДХ била једина земља током Другог свјетског рата у којој су 

постојали концентрациони логори за истребљење дјеце у Старој Градишци, Јасеновцу, 

Уштици, Јабланцу, Јастребарском, Ријеци код Јастребарског, Горњој Ријеци код 

Крижеваца и Лобограду, те да је у њима, према непотпуним истраживањима, страдало 

42.791 српско дијете, 5.737 ромске дјеце и 3.710 јеврејске дјеце, да је злочин геноцида у 

НДХ по својим размјерама раван холокаусту који је нацистичка Њемачка извршила над 

Јеврејима, да је током провођења овог геноцида велики број Срба био принуђен да, 

ради спаса голог живота, промијени свој национални и духовно-историјски идентитет и 

да се одрекне своје православне вјере и, под присилом и пријетњом, прихвати 

католицизам. Полазећи од ових закључака Народна скупштина Републике Српске 

захтијева: да Република Хрватска, као држава хрватског народа, одлуком својих 

највиших органа прихвати историјску и сваку другу одговорност за геноцид НДХ над 

Србима, Јеврејима и Ромима током Другог свјетског рата, да се на достојан начин 

обиљеже и обезбиједе сва мјеста злочина и чува успомена на његове многобројне 

жртве, да се у цјелини сачува и одржава, као споменик жртвама, јасеновачки комплекс 

концентрационих логора за истребљење Срба, Јевреја и Рома, да се утврди и спроведе 

програм заштите и уређења Спомен-подручја Доња Градина, да се у Републици 

Хрватској, Босни и Херцеговини и Републици Србији одреди исти дан у знак сјећања на 

жртве геноцида у НДХ-Србе, Јевреје и Роме, да се утврди и у разумном року исплати 

новчана одштета жртвама овог геноцида и њиховим потомцима од стране Републике 

Хрватске. Народна скупштина Републике Српске очекује да међународна јавност, 

посебно државне антифашистичке коалиције Другог свјетског рата, подрже 

Декларацију о геноциду Независне државе Хрватске, како би она, након седамдесет 

година чекања, угледала свјетлост дана. Ова декларација ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном  гласнику Републике Српске".  

 

Вијеће за заштиту виталног интереса овог Суда је, прије свега, размотрило 

правну природу предметне декларације Народне скупштине Републике Српске, будући 

да ова чињеница представља претходно питање од којег зависи постојање процесних 

претпоставки за заснивање надлежности Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног 

суда Републике Српске.  

 

Чланом 183. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број 31/11) прописано је да се декларацијом изражава став 

Народне скупштине о општем питању политике у вези са правима и дужностима 

Републике. 

 

Из садржине предметне декларације, произилази да овај акт нема природу 

правног акта, тј. не садржи правне норме, односно правно не обавезује субјекте на које 

се односи. Овом декларацијом се изражава политички став Народне скупштине 

Републике Српске у погледу одређених питања политичке природе. С обзиром на то да 

наведена декларација садржи наводе као што су да Народна скупштина „полазећи од 

чињенице“, „имајући у виду“, „имајући на уму“, „будући да“, „закључује“, „захтијева“, 

„очекује“ и сл. Вијеће је утврдило да наведена декларација ни по садржини ни по 

форми нема карактер правног акта.  

 

Имајући у виду одредбе чланова 115. и 116. став 2. Устава Републике Српске, те 

Амандмана LXXXVIII тачка 1. и 2. на Устав, којим су прописане надлежности 
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Уставног суда Републике Српске и Вијећа за заштиту виталног интереса овог Суда, те 

чињеницу да оспорена декларација има карактер политичког, а не правног акта, Вијеће 

је утврдило да није надлежно да разматра предметни акт.  

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.  

 

Ово рјешење донијело је Вијеће за заштиту виталног интереса у саставу: 

предсједавајућа Вијећа академик проф. др Снежана Савић, предсједник Суда Џерард 

Селман и судије: Миленко Араповић, Амор Букић, Златко Куленовић, Ирена Мојовић и  

проф. др Марко Рајчевић. 

 

 

                                                                  ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 

                              Вијећа за заштиту виталног интереса 

  Број: УВ-5/15                                                        Уставног суда Републике Српске 

 10. децембар 2015. године.                                                                                           

                                                                                         Академик проф. др Снежана Савић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Није прихватљив захтјев за утврђивање повреде виталног националног 

интереса, пошто из садржине оспорене декларације произлази да овај акт не 

садржи правну норму општег карактера и да правно не обавезује субјекте на које се 

односи, већ да се њоме изражава политички став Народне скупштине у погледу 

одређених питања, као и чињенице да ни по садржини ни по форми нема карактер 

општег правног акта. 
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ПРЕДМЕТНИ РЕГИСТАР 
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НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

                                                                                                          Број одлуке           страна 

 

-ЗАКОНИ                 

 

 

- Закон о пензијском и инвалидском осигурању                                

  („Службени гласник Републике Српске“ број 134/11).                 У-43/14 

 

-Закон о локалној самоуправи („Службени гласник   

  Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13).                  У-8/14         

                                                                                                                                                                                                                               

- Закон о комуналним дјелатностима („Службени  

  гласник Републике Српске“ број 124/11).                                       У-68/14 

                                                                                                                                                                                                                              

- Закон о правима бораца, војних инвалида и  

  породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског                 У-3/14 

  рата Републике Српске ("Службени гласник                                 У-33/14 

  Републике Српске" бр. 134/11, 9/12 и 40/12).                                   

 

- Закон о платама запослених у органима управе  

   Републике Српске (“Службени гласник Републике 

  Српске” бр. 118/07, 116/09, 1/11, 1/12 и 116/12).                           У-2/14 

 

-Закон о платама и накнадама судија и  

  тужилаца у Републици Српској („Службени гласник  

  Републике Српске“ број 66/14).                                                       У-86/14 

 

-Закон о платама запослених у области 

   просвјете и културе Републике Српске  

  („Службени гласник Републике Српске“ број 31/14).                   У-50/14 

 

- Закон о платама запослених у Министарству 

  унутрашњих послова Републике Српске („Службени 

  гласник Републике Српске“ број 31/14).                                         У-49/14 

 

 

- Закон о Уставном суду Републике Српске  

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12).       У-58/14 

 

- Закон о адвокатури (“Службени гласник   

  Републике Српске” бр. 30/07 и 59/08).                                           У-12/14 

 

- Закон о прекршајима Републике Српске 

  („Службени гласник Републике Српске“ 

  бр. 34/06, 1/09, 29/10 и 109/11).                                                        У-14/14      
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- Закон о прекршајима Републике Српске („Службени 

  гласник Републике Српске“ број 63/14).                                         У-14/14   

 

- Закон о стечајном поступку („Службени  

  гласник Републике Српске“ бр. 67/02, 77/02, 38/03,  

  96/03, 68/07, 12/10 и 16/10).                                                              У-20/14 

 

- Закон о амнестији за недопуштено држање 

  минско-експлозивних средстава и оружја у Републици   

  Српској (“Службени гласник Републике Српске” број 67/13).    У-17/14  

 

- Закон о оружју и муницији (“Службени гласник 

   Републике Српске” бр. 70/07, 24/09, 118/09 и 40/11).                   У-17/14 

 

- Закон о извршењу кривичних санкција Републике 

 Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 98/13).       У-66/14 

 

- Закон о унутрашњем дугу Републике Српске („Службени 

  гласник Републике Српске“ бр. 1/12, 28/13, 59/13 и 44/14).          У-73/14 

 

- Закон о уређењу простора и грађењу („Службени  

  гласник Републике Српске” број 40/13).                                         У-12/15 

 

-Закон о одржавању зграда („Службени гласник  

  Републике Српске“ број 101/11).                                                     У-38/14    

 

- Закон о Фонду и финансирању заштите животне 

  средине Републике Српске („Службени гласник 

  Републике Српске“ бр. 117/11 и 63/14).                                         У-24/14 

 

- Закон о предшколском васпитању и образовању  

 ("Службени гласник Републике Српске" бр. 119/08 и 1/12).         У-26/14 

 

- Закон о измјенама и допунама Закона о 

   омладинском организовању („Службени гласник  

   Републике Српске“ број 1/12).                                                         У-6/14 

 

- Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени  

   гласник Републике Српске“ бр. 111/08, 50/10, 12/13 и 33/14).     У-52/14 

 

 

ВИТАЛНИ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС 

 КОНСТИТУТИВНИХ НАРОДА 

 

- Декларација поводом захтјева за оцјену уставности  

  Закона о празницима Републике Српске 

  пред Уставним судом Босне и Херцеговине 

  у предмету број У-3/13, коју је изгласала  

  Народна скупштина Републике Српске под  



293 

 

  бројем 02/1-021-457/15 од 17. априла 2015. године.                     УВ-1/15 

 

- Одлука о расписивању републичког референдума  

  број: 02/1-021-882/15, од 15. јула 2015, коју је донијела  

  Народна скупштина Републике Српске.                                      УВ-2/15 

    

- Одлука о избору чланова у Регулаторну комисију за 

   енергетику Републике Српске број: 02/1-021-1111/15, коју 

   је Народна скупштина Републике Српске изгласала 

   на сједници одржаној 23. септембра 2015. године.                   УВ-3/15 

                                       

- Декларација о геноциду Независне Државе Хрватске  

   над Србима, Јеврејима и Ромима током Другог 

   свјетског рата, број: 02/1-021-1291/15, коју је  

   Народна скупштина Републике Српске изгласала  

   на сједници одржаној 22. октобра 2015. године.                        УВ-5/15 

 

 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

- Уредба о накнадама за оптерећивање животне 

  средине амбалажним отпадом ("Службени гласник  

  Републике Српске" бр. 101/12, 38/13 и 36/15).                                У-24/14 

 

 

МИНИСТАРСТВА И ДРУГИ РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ 

 

- Правилник о раду љекарских комисија за оцјену 

  војног инвалидитета (“Службени гласник  

  Републике Српске” број 100/12).                                                     У-33/14 

 

- Правилник о измјенама Правилника о утврђивању 

  процента војног инвалидитета („Службени гласник  

  Републике Српске“ број 32/14).                                                      У-71/14 

 

- Правилник о утврђивању процента војног инвалидитета  

 („Службени гласник Републике  Српске“ бр. 100/12 и 116/12).    У-71/14  

 

- Правилник о условима за производњу, складиштење и 

  пласирање на тржиште сјемена, јајних ћелија  

  и ембриона приплодних животиња и начину 

  вођења евиденција („Службени гласник 

  Републике Српске“ број 97/14).                                                        У-99/14 

 

- Правилник о измјенама и допунама 

  Правилника о начину оснивања и одржавања  

  катастра непокретности Републике Српске 

 („Службени гласник Републике Српске“ број 25/14).                   У-69/14 
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- Правилник о начину оснивања и одржавања 

 катастра непокретности Републике Српске   

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 11/14 и 25/14).          У-48/15 

 

 

ОПШТИНА – ГРАД 

 

 

- Правилник о рјешавању стамбених питања 

  породица погинулих и несталих бораца,  

  породица умрлих војних инвалида, ратних 

  војних инвалида и бораца („Службени гласник 

  Града Бања Лука“ бр. 11/12 и 8/14).                                               У-7/15 

 

-Правилник о рјешавању стамбених потреба 

 додјелом у закуп станова у државној својини  

 на којима не постоји станарско право 

 („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/14 и 48/14).           У-9/15 

 

- Правилник о Јавном позиву за вршење јавног градског 

  и приградског превоза на подручју града Бања Лука 

  ("Службени гласник града Бања Лука" број 23/13 и 24/13).        У-18/14 

 

- Правилник 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).                                                       У-65/14 

 

- Одлука о јавном водоводу  

(„Службени гласник Општине Челинац“ број 6/12).                    У-21/14 

 

- Одлука о јавном водоводу и јавној канализацији    

 („Службени гласник Града Бања Лука“ број 8/12).                     У-30/14 

   

- Одлука о измјени Одлуке о утврђивању цијена воде и 

  канализације (“Службени гласник  

  Града Бијељина” број 27/13).                                                           У-42/14 

 

- Одлука о накнади за недостајућа паркинг мјеста 

 („Службени гласник Града Бијељина“ број 7/14).                          У-76/14 

 

- Одлука о комуналној накнади („Службени гласник 

  Општине Фоча“ број 3/13).                                                             У-4/14 

 

- Одлука о утврђивању критеријума за избор,  

  именовања и разрјешења органа у јавним  предузећима и  

  установама чији је оснивач Скупштина Града Бијељина 

 („Службени гласник Града Бијељина“ број 15/13).                       У-10/14 
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- Одлукa о ревизији Регулационог плана градског 

  блока између улица: Булевар Лењина, Браће  

  Павлића, Паве Радана и Вилка Винтерхалтера 

 („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/05 и 6/05).             У-32/14 

 

- Одлукa о усвајању ревизије Регулационог плана ‒  за  

  простор дефинисан улицама:  Јована Дучића, Паве Радана, 

  I крајишког корпуса и Вука Караџића  

 („Службени гласник Града Бања Лука“ број 15/06).                     У-32/14 

 

- Одлука о празнику општине Нови Град 

 („Службени гласник Општине Нови Град“ број 5/95).                У-36-8/10 

 

- Одлука о општим и техничким условима испоруке 

  топлотне енергије и техничким условима градње 

  јединственог топлификационог система у Добоју 

 („Службени гласник Града Добој “ бр. 8/11 и 3/14).                    У-11/14 

 

- Одлукa о стипендирању ученика и студената 

  у општини Челинац („Службени гласник 

  општине Челинац“ број 9/13).                                                       У-35/14 

 

- Закључак о давању сагласности на Одлуку  

„Градске топлане“ а.д. Добој о 

  усклађивању цијене за испоруку топлотне енергије  

 број: 3449/09 од 29. октобра 2009. године.                                    У-44/14 

         
- Одлука о привременом финансирању Општине  

  Кнежево за период јануар-март 2014. године 

 („Службени гласник Општине Кнежево“ бр. 2/14 и 8/14).          У-51/14 

 

- Одлука о привременом финансирању Општине  

  Кнежево за период април‒јуни 2014. године („Службени  

  гласник Општине Кнежево“ бр. 4/14 и 8/14).                               У-51/14 

 

- Одлука о усвајању измјене Регулационог плана  

 „Центар града“ у Бијељини („Службени гласник 

  Града Бијељина“ број 7/14).                                                           У-81/14  

                                                                                                                              

- Статут Општине Нови Град („Службени гласник  

  Општине Нови Град“ бр. 11/05, 2/08, 7/11 и 9/11).                       У-36-8/10 

 

- Статут  Општине Челинац („Службени гласник  

 Општине Челинац“ број 3/14).                                                          У-46/14 

 

АКТИ УСТАНОВА, ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА, ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

- Правилник о трезорском пословању Hypo Alpe-Adria-Bank 

  а.д. Бања Лука број 01-115/2013, од 23. јула 2013. године.                  У-7/14 
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 - Уговор о наплати РТВ таксе, који је 18. новембра  

  2005. године закључен између Јавног Радио-телевизијског  

  система Босне и Херцеговине, Радио-телевизије 

  Федерације Босне и Херцеговине и Радио-телевизије  

  Републике Српске, с једне стране и Јавног предузећа 

  BH Telecom, Сарајево, Јавног предузећа Хрватске  

  телекомуникације д.о.о. Мостар и Телекомуникације  

  Републике Српске а.д. Бања Лука, с друге стране.                      У-29/14 

 

- Правилник о поступку за избор, престанак 

  функције и разрјешење ректора Универзитета у 

  Источном Сарајеву и избор проректора Универзитета, 

  број 01-С-292-III/11 од 6. октобра 2011. године.                          У-53/14 

 

- Статут Јавне здравствене установе Психијатријска 

  болница Соколац, број: 01-945-1/13 од 13. марта 2013. године.  У-22/14 

 

 - Статут о измјенама Статута Јавне здравствене 

   установе Психијатријска болница Соколац  

   број: 01-4556-1/13 од 23. децембра 2013. године.                         У-22/14 

  

- Правилник о садржају, обиму и начину остваривања 

  права на здравствену заштиту (“Службени гласник  

  Републике Српске” бр. 102/11, 117/11 и 128/11).                           У-47/14 

 

 

). 

РАДНИ ОДНОСИ  

 

- Правилник о раду Hypo Alpe-Adria-Bank а.д. Бања Лука 

  број НО-XII-40/2013, од 21. марта 2013. године.                        У-7/14 

                                     

- Правилник о процедури и критеријумима пријема 

  радника у радни однос у основној школи 

  („Службени гласник Републике Српске“број 70/13).                   У-9/14 

 

- Правилник о платама општинских службеника 

 и других запослених лица у Административној служби 

 Општине Кнежево  

(„Службени гласник Општине Кнежево“ број 7/13)                    У-36/14 

 

- Грански колективни уговор за запослене у области  

  трговине, угоститељства, туризма и услужних  

  дјелатности Републике Српске („Службени гласник  

  Републике Српске" број 94/06).                                                       У-13/14 

 

- Посебни колективни уговор за запослене у области  

  шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске  

  („Службени гласник Републике Српске" број 108/06).                 У-13/14 
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- Посебни колективни уговор саобраћаја и веза 

  Републике Српске („Службени гласник  

  Републике Српске" број 75/06).                                                        У-13/14 

     

- Посебни колективни уговор пољопривреде 

  и прехрамбене индустрије Републике Српске 

  ("Службени гласник Републике Српске" број 110/06).                   У-13/14 

 

 - Грански колективни уговор текстила, коже и  

  обуће Републике Српске ("Службени гласник 

  Републике Српске" број 121/06).                                                      У-13/14  

 

- Колективни уговор енергетике Републике Српске 

   ("Службени гласник Републике Српске" број 31/08).                   У-13/14 

 

- Појединачни колективни уговор за запослене у 

-  Административној служби Општине Кнежево 

 („Службени гласник Општине Кнежево“ бр. 9/13, 2/14 и 4/14)   У-36/14                                                                                                                           

 

- Општи колективни уговор („Службени гласник 

  Републике Српске“ број 40/10).                                                      У-78/14 

 

- Посебни колективни уговор за запослене у 

 области медија и графичке дјелатности  

Републике Српске („Службени гласник  

Републике Српске” број 94/06).                                                        У-62/14 

 

- Правилник о унутрашњој организацији и 

  систематизацији радних мјеста у Министарству  

  унутрашњих послова Републике Српске, број С/М-020-332  

  од 22. октобра 2013. године, С/М-020-332/13 од 15. јануара 

  2014. године и С/М-020-233/13 од 29. јануара 2014. године,  

   у дијелу којим се прописују услови за обављање послова 

   и задатака начелника одјељења за ИКТ у ЦЈБ.                           У-45/14 

 

-  Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 

  радних мјеста у Републичкој управи за геодетске и  

  имовинско-правне послове („Службени гласник   

  Републике Српске“ бр. 83/13 и 116/13.)                                          У-39/14      

 

- Рјешење о допуни Рјешења о постављењу вршиоца 

  дужности директора Републичке управе за  

  геодетске и имовинско-правне послове објављеног  

  у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 78/13 

  („Службени гласник Републике Српске“ број 88/13).                   У-39/14 
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СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ 

 

- Сукоб надлежности између Републичке  

  управе за геодетске и имовинско-правне послове  

  Бања Лука, Подручна јединица Теслић, и Основног  

  суда у Теслићу.                                                                                    У-70/14 

   

- Рјешeње сукоба надлежности између 

 Министарства управе и локалне самоуправе,  

  Владе Републике Српске                                                                 У-55/14  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


