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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 22 опредијелио је, као и до 
сада, рад и одлуке Уставног суда Републике Српске и Вијећа 
за заштиту виталног интереса Уставног суда које су доне-
сене у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године. 
Овај Билтен, дакле, из практичних не представља компила-
цију свих одлука које је Уставни суд Републике Српске до-
нио у наведеном периоду. У складу са досадашњом праксом, 
он садржи само оне одлуке које, због своје специфичности, 
указују на ставове и принципе којима се Уставни суд руково-
ди у своме одлучивању. 

Анализирајући садржај овога Билтена, евидентно је да 
се највећи број предмета које је Уставни суд имао у раду у 
току 2017. године односио на оцјењивање уставности и за-
конитости општенормативних аката којима су регулисани 
односи из готово свих области друштвеног живота у Репуб-
лици Српској, а посебно из пензијског и инвалидског осигу-
рања, борачко-инвалидске заштите, радних односа, образо-
вања, урбанистичког планирања и уређења простора, имо-
винско-правних односа, комуналних услуга итд.

Значајну активност у претходној години имало је 
и Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда 
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Републике Српске, које је, у складу са својим уставним на-
длежностима, одлучивало о захтјевима овлашћених подно-
силаца о заштити виталних националних интереса консти-
тутивних народа у Републици Српској који су дефинисани 
Амандманом LXXVII на Устав Републике Српске. 

Публиковањем одговарајућих одлука донесених у на-
веденом календарском раздобљу, Уставни суд, поред изврша-
вања обавезе да свој рад учини доступним јавности, на овај 
начин жели да укаже и на основне проблеме нормативног ре-
гулисања 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 2018. године



I

ОДЛУКЕ УСТАВНОГ СУДА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
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Рјешење
Број: У-1/16 oд 25. јануара 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 10/17

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Ус-
тава 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 25. јануара 2017. године,  д о н и о  ј е 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е

Не прихвата се иницијатива за покретање поступ-
ка за оцјењивање уставности и законитости „Рјешења 
о разрјешењу Надзорног одбора ЈП «Радија Костајница» 
Костајница број: 01-022-71/15“, Рјешења о именовању 
привременог Надзорног одбора Комуналног предузећа «Ко-
мунално» АД Костајница број: 01-022-73/15, те закони-
тости „повлачења“ тачке 1. Предложеног Дневног реда 
о усвајању скраћеног записника са претходне сједнице 
Скупштине општине. 

     

О б р а з л о ж е њ е

Жељко Чекић из Костајнице дао је Уставном суду 
Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 
оцјењивање уставности и законитости Одлука Скупштине 
општине Костајница, донесених на 26. Редовној сједници од 
14. октобра 2015. године, које су објављене у “Службеном 
гласнику општине Костајница” број 13/15. С обзиром на то 
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да су иницијативом уопштено оспорене „Одлуке“ без ознаке 
и назива, од даваоца иницијативе је затражено да иниција-
тиву уреди тако да појединачно означи назив и број одлу-
ке коју/које побија и наведе разлоге оспоравања ових аката. 
Поступајући по захтјеву Суда, давалац иницијативе је дос-
тавио „допуну иницијативе» у којој је наведено да оспорава 
уставност и законитост „Одлуке о разрјешењу и именовању 
Надзорног одбора Комуналног предузећа «Комунално» а. д. 
Костајница број 01-022-73/15 од 14. децембра 2015. годи-
не“ и  „Одлуке о разрјешењу и именовању Управног одбора 
Јавног предузећа Радио Костајница број 01-022-71/15 од 14. 
децембра 2015. године“, као и «повлачење» тачке 1. Пред-
ложеног Дневног реда – Усвајање скраћеног записника са 
предходне сједнице Скупштине општине. Оспорене одлуке, 
по мишљењу даваоца иницијативе, нису у сагласности са од-
редбама чланa 43. Закона о јавним предузећима (“Службени 
гласник Републике Српске” бр. 75/04 и 78/11) и одредбама 
чл. 85, 87. и 92. Пословника Скупштине општине Костајни-
ца (“Службени гласник општине Костајница” број 12/09). 
Поред тога што сматра да оспорене одлуке, донесене на 26. 
Редовној сједници Скупштине општине Костајница, нису у 
сагласности  са Уставом Републике Српске и законом, дава-
лац иницијативе истиче да је Скупштина општине Костај-
ница, „повлачењем“ тачке 1. Предложеног Дневног реда 
прекршила одредбе Пословника Скупштине, а да су „Одлука 
о разрјешењу и именовању Надзорног одбора Комуналног 
предузећа «Комунално» а. д. Костајница“ и „Одлука о раз-
рјешењу и именовању Управног одбора Јавног предузећа 
Радио Костајница“ незаконите јер су донесене на редовној 
сједници Скупштине општине Костајница, а не на сједни-
ци акционара, како је предвиђено Законом о јавним  преду-
зећима и Статутом Комуналног предузећа «Комунално» а.д. 
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Костајница и Статутом Јавног предузећа Радио Костајница. 
Надаље, у иницијативи се истиче да у оспореним одлука-
ма нису наведени разлози за разрјешење Надзорних одбора 
ових предузећа по скраћеном поступку, у смислу члана 43. 
Закона о јавним предузећима, те да члановима разријеше-
них надзорних одбора није дата  могућност улагања правног 
лијека. Због свега наведеног, давалац иницијативе предлаже 
да Суд покрене поступак за оцјењивање уставности и зако-
нитости оспорених одлука и „повлачења» тачке 1. Предло-
женог Дневног реда, те након проведеног поступка, оспоре-
не одлуке укине, или поништи, те, у складу са чланом 114. 
Устава Републике Српске, обустави извршење ових аката до 
одлуке Суда.

 
Суд је, у конкретном предмету, прије свега, утврдио да 

давалац иницијативе, ни допуњеном, односно прецизираном 
иницијативом није означио поименично акте које оспорава, 
већ је погрешно наведено да се оспоравају акти о истовре-
меном разрјешењу и именовању надзорних одбора, с тим да 
се конкретно наведени бројеви и датуми појединачних аката 
који се односе само на једно рјешење о разрјешењу, однос-
но на „Рјешење о разрјешењу Надзорног одбора ЈП «Радија 
Костајница» Костајница  број: 01-022-71/15 од 14. децембра 
2015. године», и једно рјешење о именовању, односно на 
Рјешење о именовању привременог Надзорног одбора Кому-
налног предузећа «Комунално» АД Костајница број: 01-022-
73/15 од 14. децембра 2015. године. Имајући у виду наведе-
но, Суд је, у даљем поступку, оспореним актима сматрао она 
Рјешења за која је наведен број и датум. Поред наведеног, 
Суд је утврдио да давалац иницијативе тражи да Суд оције-
ни законитост и чињенице да на истој сједници Скупштине 
општине Костајница није разматрана тачке 1. Предложеног 
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Дневног реда,  којом је предвиђено  усвајање скраћеног за-
писника са претходне сједнице Скупштине општине. 

Полазећи од наведеног, Суд је, увидом у “Службени 
гласник општине Костајница” број 13/15, у коме су објавље-
на оспорена рјешења, утврдио да су оспорена рјешења доне-
сена на истој сједници, одржаној 14. децембра 2015. године 
и да је:

            
-„Рјешењем  о разрјешењу Надзорног одбора ЈП «Ра-

дија Костајница» Костајница број: 01-022-71/15“ које је 
донесено на основу члана 5. став 1. тачка ђ) Закона о јав-
ним предузећима (“Службени гласник Републике Српске” 
бр. 75/04 и 78/11), члана 27. став 1. тачка 9. Статута Јавног 
предузећа Центар „СТИК“ д.о.о. Костајница (“Службени 
гласник општине Костајница” бр. 12/11 и 2/12) и члана 56. 
Статута општине Костајница (“Службени гласник општине 
Костајница” бр. 12/05 и 1/07) прописано да се разрјешава 
дужности Надзорни одбор Јавног предузећа «Радија Костај-
ница» Костајница, уз поименично  навођење састава Одбора, 
те да  Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику општине Костајница” и

     
-Рјешењем о именовању привременог Надзорног од-

бора Комуналног предузећа «Комунално» АД Костајница 
број: 01-022-73/15 које је донесено на основу члана 4. став 
2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” 
број 41/03), члана  5. став 1. тачка ђ) Закона о јавним пре-
дузећима (“Службени гласник Републике Српске” бр. 75/04 
и 78/11), члана 8. став 3. Статута  Комуналног предузећа 
«Комунално» а.д. Костајница, од 28. јануара 2011. године 
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и члана 56. Статута општине Костајница (“Службени глас-
ник општине Костајница” бр. 12/05 и 1/07) прописано  да се 
именује привремени Надзорни одбор Комуналног предузећа 
«Комунално» АД Костајница са даном 14. децембар 2015. 
године, уз поименично навођење састава Одбора, те да  ће 
ово именовање трајати до именовања Надзорног одбора на-
кон спроведеног поступка јавне конкуренције и да Рјешење 
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службе-
ном гласнику општине Костајница”.  

Према члану 115. Устава Републике Српске, Уставни 
суд одлучује о сагласности закона са Уставом и о сагласнос-
ти других прописа и општих аката са Уставом и законом.

Имајући у виду садржину и правну природу оспорених 
аката, Суд је оцијенио да оспорена рјешења немају карактер 
општих правних аката чију уставност и законитост, сагласно 
одредби члана 115. Устава, оцјењује Уставни суд. С обзиром 
на то да наведена рјешења представљају појединачне акте 
којима се врши именовање привременог Надзорног одбора 
Комуналног предузећа «Комунално» а.д. Костајница и раз-
рјешење Надзорног одбора Јавног предузећа «Радија Костај-
ница» Костајница, Суд, на основу члана 37. став 1. тачка а) 
Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени глас-
ник Републике Српске” бр 104/11 и 92/12), због ненадлеж-
ности иницијативу у односном дијелу није  прихватио.

У погледу захтјева за оцјењивање «повлачења» тачке 
1. Предложеног Дневног реда, која се односила на усвајање 
скраћеног записника са претходне сједнице Скупштине 
општине Костајница, Суд је, такође, сагласно  одредби члана 
115. Устава, оцијенио да није у надлежности Уставног суда 
одлучивање  по наведеном захтјеву. Наиме, Суд је оцијенио 
да се одустајање од разматрања наведене тачке Дневног реда, 
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ни у ком погледу, не може сматрати општим правним актом 
који би, по форми, или по садржају, могао бити подложан 
уставносудској контроли. 

Суд је оцијенио беспредметним захтјев даваоца ини-
цијативе којим је тражено да се  обуставе извршења оспо-
рених рјешења, јер је већ одлучио у погледу надлежности 
Уставног суда за оцјењивање њихове уставности и закони-
тости. 

 
 На основу изложеног, Суд је одлучио као у изреци 

овог рјешења.

Ово рјешење, Уставни суд је донио у саставу: пред-
сједник Суда, мр Џерард Селман и судије: Миленко Арапо-
вић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 
Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и 
академик проф. др Снежана Савић. 

 
Број: У-1/16                                               ПРЕДСЈЕДНИК
25. јануар 2017. године                          УСТАВНОГ СУДА
                                                                  Мр Џерард Селман      
                                                                                                  

 Уставни суд не прихвата иницијативу за по-
кретање поступка за оцјену уставности и закони-
тости када оспорени акт по својој правној природи 
нема карактер општег правног акта који је подло-
жан уставносудској нормативној контроли.
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Одлука
Број: У-10/16 oд 25. јануара 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 10/17

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 Ре-
публике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 
25. јануара 2017. године, д о н и о   ј е

О Д Л У К У

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности 
члана 219. став 2. и члана 221. Закона о раду („Службени 
гласник Републике Српске“ број 1/16). 

О б р а з л о ж е њ е

Савез синдиката Републике Српске приједлогом је по-
кренуо поступак за оцјењивање уставности члана 219. став 
2. и члана 221. Закона о раду („Службени гласник Републи-
ке Српске“ број 1/16). Из садржине приједлога произлази да 
наведене одредбе Закона о раду нису у сагласности са чла-
новима 10. и 41. Устава Републике Српске, те Конвенцијом 
Међународне организације рада број 87 о синдикалним 
слободама и заштити синдикалних права и Конвенцијом број 
98 о правима на организовање и колективно преговарање. 
Образлажући разлоге оспоравања предлагач наводи да се 
оспореним законским рјешењима, којима сe дефинишу раз-
личити услови за утврђивање репрезентативности сидиката 
и удружења послодаваца, синдикат ставља у неравноправан 
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положај у односу на друге социјалне партнере и на тај начин 
дерогира принцип колективног преговарања. Уз то, предла-
гач сматра да је оспореним прописивањем нарушено право 
Синдиката да по слободној вољи доноси сопствене прописе 
о организовању и функционисању, као и да руководи и уп-
равља својим активностима и пословима. Предлаже да Суд 
утврди да оспорене законске одредбе нису у сагласности са 
Уставом. 

У одговору на приједолог који је доставила Народна 
скупштина Републике Српске наводи се, између осталог, да 
је уставноправни основ Закона, чије одредбе су оспорене, 
садржан у тачки 12. Амандман XXXII на Устав Републике 
Српске којим је замијењен члан 68. Устава, као и да пред-
лагач на неодговарајући и поргешан начин тумачи не само 
одредбе чланова 10. и 41. Устава него и Закон који оспорава, 
те међународне акте које наводи у образложењу приједлога. 
Оспоравајући наводе из приједлога, у одговору се напомиње 
да се члан 10. Устава односи на права и обавезе грађана која 
нису ни уређена оспореним одредбама, те да се, чак и у слу-
чају да се ова одредба Устава тумачи на начин да се односи и 
на удружења, конкретно синдикате и удружење послодаваца, 
не може утврдити да су поједини синдикати (или удружења 
послодаваца) који испуњавају услове прописане Законом 
стављени у неравноправан положај у односу на друге син-
дикате (или удружења послодаваца), који такође испуњавају 
те исте услове. Уз то, у одговору се указује да су синдикати 
и удружења послодаваца по својој суштини и чланству раз-
личита удружења а разлика се, према наводима из одговора, 
огледа, прије свега, у чињеници да  синдикати у свом члан-
ству окупљају и заступају интересе физичких лица, а удру-
жења послодаваца окупљају и заступају интересе правних 
лица ‒ пословних субјеката, тако да се ни са тог аспекта не 
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може говорити о фаворизовању једних грађана у односу на 
друге. У одговору су оспорени и други наводи предлагача, а 
посебно да је предлагач паушално указао на  повреде рати-
фикованих конвенција, односно да није образложио на који 
начин се законодавац мијеша у начин организовања Синди-
ката и било који синдикат ставља у неравноправан положај у 
односу на друге синдикате, те отежава услове њиховог орга-
низовања и рада. Истиче се да поднесени приједлог суштин-
ски одражава незадовољство његовог подносиоца са пози-
тивним законским рјешењем којим је регулисана релевантна 
материја, али  да исти  из тих разлога не може бити предмет 
оцјене пред Уставним судом. 

Оспореним чланом 219. став 2. Закона о раду („Служ-
бени гласник Републике Српске“ број 1/16) прописано је да 
се репрезентативним синдикатом на нивоу Републике сматра 
синдикат који испуњава услове из члана 217. став 1. тач. 1), 
2), 3) и 4) овог закона и у који је учлањено не мање од 5% 
од укупно запослених у Републици у најмање три подручја, 
области и гране, према подацима Републичког завода за ста-
тистику. Према оспореном члану 221. наведеног закона ре-
презентативним удружењем послодаваца у смислу овог зако-
на сматра се удружење послодаваца које испуњава услове из 
члана 220. став 1. овог закона и у које је учлањено не мање од 
10% послодаваца од укупног броја послодаваца у подручју, 
области или грани на нивоу Републике, под условом да ти 
послодавци запошљавају не мање од 10% запослених од уку-
пног броја запослених у подручју, области или грани на ни-
воу Републике. 

У поступку разматрања навода из приједлога Суд 
је имао у виду да је одредбама Устава Републике Српске у 
односу на које је оспорена уставност наведених одредаба 
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Закона о раду и одредбама које су, по оцјени Суда, од зна-
чаја за оцјењивање уставности оспореног закона 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 припад-
ност, вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образо-
вање, имовно стање, политичко и друго увјерење, друштвени 
положај или друго лично својство (члан 10), да је зајемчена 
слобода синдикалног организовања и дјеловања (члан 41), 
да се слободе и права остварују, а дужности испуњавају не-
посредно на основу устава, осим када је Уставом предвиђено 
да се услови за остваривање појединих од њих утврђују за-
коном, те да се законом може прописати начин остваривања 
појединих права и слобода само када је то неопходно за њи-
хово остваривање (члан 49) и да Република уређује и обез-
бјеђује, поред осталог, радне односе (тачка 12. Амандмана 
XXXII на Устав Републике Српске којим је замијењен члан 
68. Устава).

Конвенцијом број 87 утврђено је право запослених 
и послодаваца да без икаквих изузетака и претходног одо-
брења образују организације по свом избору. Једини услов 
за слободно синдикално удруживање и дјеловање јесте упис 
синдикалне организације код надлежног органа. 

Конвенција број 98 обезбјеђује заштиту запослених 
од дискриминације у запошљавању до које може доћи ако 
се запошљавање условљава неучлањењем у синдикат или 
иступањем из синдиката, затим, заштиту од отпуштања или 
наношења штете запосленом који је члан синдиката или који 
учествује у синдикалним дјелатностима, као и заштиту од 
других поступака и мјера које штете синдикалним слободама. 
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Оцјењујући основаност навода из приједлога Суд је 
имао у виду да се Законом о раду („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 1/16) уређују радни односи, права, 
обавезе и одговорности из радног односа и други односи 
по основу рада у Републици Српској, ако посебним закони-
ма није другачије одређено (члан 1. став 1), те да је овим 
законом, између осталог, и то у члану 6, прописано  да је 
синдикат, у смислу овог закона, самостална, демократска и 
независна организација радника у коју се они добровољно 
удружују ради заступања, представљања, унапређивања и 
заштите својих професионалних, радних, економских, со-
цијалних, културних и других појединачних и колективних 
права и интереса (став 1), а да се удружењем послодаваца, у 
смислу овог закона, сматра самостална, демократска и неза-
висна организација у коју послодавци добровољно ступају 
ради представљања, унапређивања и заштите својих послов-
них права и интереса, у складу са законом (став 2). Поред 
тога, овим законом је, и то чланом 209, прописано да рад-
ници имају право да по свом слободном избору организују 
синдикат и да се у њега учлањују, у складу са статутом и 
правилима синдиката (став 1), да послодавци имају право 
да по свом слободном избору организују одговарајућа удру-
жења послодаваца и да се у њих учлањују, у складу са стату-
том и правилима тих удружења (став 2), као и  да се синди-
кат и удружења послодаваца оснивају без икакве претходне 
сагласности било ког органа власти (став 3), а чланом 210. 
да радници, односно послодавци слободно одлучују о свом 
иступању из синдиката, односно из удружења послодаваца. 
Овим законом је, такође, и то у члану 217. став 1, прописано 
да се синдикат сматра репрезентативним: ако је основан и 
дјелује на начелима синдикалног организовања и дјеловања 
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(тачка 1), ако је независан од органа власти и послодаваца 
(тачка 2), ако се финансира претежно од чланарине и других 
сопствених извора (тачка 3), ако има потребан број чланова 
на основу приступница у складу са чл. 219. и 220. овог зако-
на (тачка 4), и ако је уписан у регистар  у складу са законом 
и другим прописима, а ст. 2. и 3. овог члана да се приликом 
утврђивања репрезентативности на основу броја чланова, 
уколико је радник члан више синдиката, у обзир узима само 
посљедња потписана приступница синдикату, а да у случају 
да на одговарајућем нивоу организовања дјелује само један 
синдикат, сматра се да је исти репрезентативан, без обзира 
на број чланова које окупља. Законом је, такође, прописано 
да се репрезентативним синдикатом код послодавца сматра 
сваки синдикат који испуњава услове из члана 217. став 1. 
овог закона и у који је учлањено не мање од 20% запосле-
них од укупног броја запослених код послодавца (члан 218), 
да се репрезентативним синдикатом у подручју, области или 
грани сматра сваки синдикат који испуњава услове из члана 
217. овог закона и у који је учлањено не мање од 10% од 
укупно запослених у подручју, области или грани (члан 219. 
став 1), као и  да се удружење послодаваца сматра репрезен-
тативним: ако је уписано у регистар у складу са законом и 
ако има потребан број запослених код послодаваца ‒ чланова 
удружења послодаваца у складу са чланом 221. овог зако-
на (члан 220. став 1). Према члану 240. став 1. овог закона 
општи колективни уговор закључују: Влада Републике Срп-
ске,  репрезентативно удружење послодаваца и репрезента-
тивни Синдикат, основан за територију Републике Српске. 

Полазећи од наведеног Суд је оцијенио да оспо-
реним одредбама члана 219. став 2. и члана 221. Закона о 
раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16)  
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законодавац није прекорачио своја уставна овлашћења из 
тачке 12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске 
којим је замијењен члан 68. Устава, нити је нарушио уставни 
принцип о слободи синдикалног организовања и дјеловања 
из члана 41. Устава, који подразумијева право радника да 
слободно оснивају синдикате као организације, утемељене 
на доборовољности чланства, које настају и престају вољом 
радника и, по правилу, немају прописано вријеме трајања. 
Имајући у виду да се оспореним законским одредбама само 
дефинишу критеријуми на основу којих се одређени синди-
кат односно удружење послодаваца сматра репрезентатив-
ним да буде социјални партнер и учествује у колективном 
преговарању и другим облицима социјалног дијалога, Суд 
је оцијенио да наведена уставна одредба није релевантна за 
оцјену оспорених одредаба Закона. Питање адекватности 
критеријума  на основу којих се одређује статус репрезен-
тативног Синдиката у Републици, односно удружења посло-
даваца као легитимних учесника у закључивању Општег ко-
лективног уговора, по оцјени Суда, искључиво је ствар зако-
нодавне политике коју Уставни суд, сагласно одредби члана 
115. Устава, није надлежан да оцјењује.  

У погледу навода предлагача да је дефинисањем раз-
личитих услова које треба да испуњава одређени синдикат 
да би се сматрао репрезентативним синдикатом на нивоу 
Републике у односу на услове на основу којих се удружење 
послодаваца сматра репрезентативним, Синдикат стављен у 
неравноправан положај у односу на друге социјалне партне-
ре у поступку колективног преговарања, Суд је имао у виду 
да се начело равноправности, односно забрана дискрими-
нације из члана 10. Устава, као једно од основних људских 
права, односи само на грађане, дакле на физичка лица, и то 
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у погледу њихових личних својстава као што су раса, пол, 
језик, национална припадност, вјероисповијест, социјално 
поријекло, рођење, образовање и др. Због тога се, у конкрет-
ном случају, у контексту евентуалне неравноправности не 
могу оцјењивати законске одредбе које се односе исључиво 
на правне субјекте као што су синдикат и удружење посло-
даваца. 

Позивање предлагача на Конвенцију Међународне ор-
ганизације рада број 87 и Конвенцију број 98, те Европску 
Конвенције за заштиту људских права и основних слобода 
није, по оцјени Суда, од утицаја на оцјену уставности ос-
порених законских одредби, будући да се законским дефи-
нисањем критеријума репрезентативности не ограничавају 
универзалне слободе и права на синдикално организовање 
установљена наведеним међународним актима, како то пау-
шално и погрешно тврди предлагач.

На основу изложеног одлучено је као у диспозитиву 
ове одлуке.

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр 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-10/16                                            ПРЕДСЈЕДНИК
25. јануар 2017. године                         УСТАВНОГ СУДА
                                                                Мр Џерард Селман   
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 Питање адекватности критеријума на основу 
којих се одређује статус репрезентативног синди-
ката, односно удружења послодаваца као легитим-
них учесника у закључивању Општег колективног 
уговора, искључиво је ствар законодавне политике 
коју Уставни суд није надлежан да оцјењује.
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Рјешење
Број: У-12/16 oд 25. јануара 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 10/17

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 (‘’Служ-
бени гласник Републике Српске’’ бр. 104/11 и 92/12), на сјед-
ници одржаној 25. јануара 2017. године, д о н и о  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-
ности члана 41. Закона о пензијском и инвалидском оси-
гурању («Службени гласник Републике Српске» бр. 134/11, 
82/13 и 103/15). 

   
О б р а з л о ж е њ е

Драгољуб Савић из Приједора дао је Уставном суду 
Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 
оцјењивање уставности члана 41. Закона о пензијском и ин-
валидском осигурању («Службени гласник Републике Срп-
ске» бр. 134/11 и 82/13). У иницијативи се наводи да оспо-
рена законска одредба, у дијелу у којем је прописано да је 
један од услова за стицање старосне пензије 15 година стажа 
осигурања, није у сагласности са чл. 10, 48. и 68. Устава Ре-
публике Српске. Давалац иницијативе, наиме, сматра да су 
новчана средства уплаћена на име доприноса за пензијско 
и инвалидско осигурање лична средства уплатиоца-физич-
ког лица, те да уплатом овог доприноса свако стиче право на 
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поврат уплаћеног износа у виду пензије, чија висина зависи 
од уложених средстава. Због тога је, како даље истиче, право 
на старосну пензију зајемчено и не може се одузети, нити 
ограничити. Мишљења је да су оспореним нормирањем 
лица са мање од 15 година стажа осигурања доведена у не-
равноправан положај, те да и ова лица треба да остваре пра-
во на старосну пензију сразмјерно уплаћеним доприносима, 
с обзиром на то да су уплатом ових доприноса акумулирали 
одређену суму новца, која им се мора вратити стицањем пра-
ва на пензију. Сагласно наведеном, предлаже да Суд, након 
проведеног поступка, утврди да оспорени члан 41. предмет-
ног закона није у сагласности са Уставом.

У одговору који је на иницијативу доставила Народна 
скупштина Републике Српске наводи се, прије свега, да под-
носилац иницијативе непотпуно и погрешно тумачи уставне 
одредбе на чије се кршење позива. Истиче се да обим пра-
ва из пензијског и инвалидског осигурања зависи од дужи-
не пензијског стажа осигураника, висине плата и основице 
осигурања на које је уплаћен допринос. Осигураник стиче 
право на старосну пензију када испуни законом прописане 
услове и тада му је то право признато, у којем случају, према 
члану 48. став 1. Устава, то право му се не може одузети нити 
ограничити. Ако не испуњава услове, као што је то случај са 
лицима који имају мање од 15 година стажа осигурања, пра-
во на старосну пензију им се не може признати, и тада се не 
може говорити ни о одузимању стеченог права. У одговору 
се такође указује на то да оспорени закон ниједном својом 
одредбом не предвиђа да се уплатом доприниса за стицање 
пензијског стажа стиче право на поврат уплаћеног новца за-
висно од уложених средстава, како то сматра давалац ини-
цијативе, те да је овакво тумачење стицања права на пензију 
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у супротности са основним принципом система међугенера-
цијске солидарности, на којем се заснива пензијско и инва-
лидско осигурање. Слиједом наведеног, предлаже се да Суд 
не прихвати дату иницијативу. 

Оспореним чланом 41. Закона о пензијском и инвалид-
ском осигурању («Службени гласник Републике Српске» бр. 
134/11, 82/13 и 103/15) прописано је да право на старосну 
пензију има осигураник када наврши 65 година живота и нај-
мање 15 година стажа осигурања.  

У поступку оцјењивања уставности оспорене одредбе 
Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Суд је, прије 
свега, имао у виду да је тачкама 5, 12. и 18. Амандмана XXXII 
на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Ус-
тава, утврђено да Република уређује и обезбјеђује, између 
осталог, остваривање и заштиту људских права и слобода, 
социјално осигурање и друге облике социјалне заштите, као 
и друге односе од интереса за Републику, у складу са Уста-
вом. Поред тога, према члану 49. ст. 1. и 2. Устава, слободе 
и права се остварују, а дужности испуњавају непосредно на 
основу устава, осим када је је Уставом предвиђено да се усло-
ви за остваривање појединих од њих утврђују законом, а зако-
ном се може прописати начин остваривања појединих права 
и слобода само када је то неопходно за њихово остваривање. 
Суд је у конкретном случају такође узео у обзир и уставне га-
ранције из члана 10. Устава, према којем су грађани равноп-
равни у слободама, правима и дужностима, једнаки пред за-
коном и уживају исту правну заштиту без обзира на расу, пол, 
језик, националну припадност, вјероисповијест, социјално 
поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и 
друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство. 
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Из наведених уставних одредаба, по оцјени Суда, про-
излази да је Република овлашћена да законом у цјелини уре-
ди систем пензијског и инвалидског осигурања, права и оба-
везе по том основу, као и услове и начин остваривања права 
из овог осигурања. Сходно датом овлашћењу, Законом о пен-
зијском и инвалидском осигурању установљено је, на наче-
лима узајамности и солидарности, обавезно и добровољно 
пензијско и инвалидско осигурање, као и права и обавезе по 
основу тих осигурања. Овим законом прописано је да се пра-
ва из пензијског и инвалидског осигурања остварују и корис-
те само под условима прописаним законом, те да обим пра-
ва зависи од дужине пензијског стажа осигураника, висине 
плата и основица осигурања на које је плаћен допринос за 
пензијско и инвалидско осигурање (члан 3). Уређујући права 
из пензијског и инвалидског осигурања, законодавац је, из-
међу осталог, оспореним чланом 41. као услове за стицање 
старосне пензије прописао навршених 65 година живота и 
најмање 15 година стажа осигурања. 

   Имајући у виду наведено Суд је оцијенио да норми-
рањем из оспореног члана 41. предметног закона, којим су 
прописани услови под којим се остварује право на старосну 
пензију, није дошло до повреде уставних гаранција на које 
указује давалац иницијативе. Устав је, наиме, дао у искљу-
чиву надлежност законодавцу да уреди област социјалне 
заштите и социјалног осигурања, те у оквиру тога и сва те-
мељна питања за остваривање права по основу пензијског и 
инвалидског осигурања. Сходно томе, старосна пензија, као 
једно од права које се остварује по основу овог вида оси-
гурања, може се стећи и користити искључиво по законом 
прописаним условима. Начин на који је законодавац оспо-
реном одредбом члана 41. предметног закона уредио ово пи-
тање, односно прописивање услова у погледу година живота 
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и дужине стажа осигурања који су потребни за стицање овог 
права, ствар су његове цјелисходне процјене и представљају 
одраз законодавне политике у уређивању пензијског и инва-
лидског осигурања, а оцјена оправданости и цјелисходности 
законских рјешења, према члану 115. Устава, није у домену 
уставносудске контроле. Поред тога, Суд је оцијенио да у 
конкретном случају није дошло ни до повреде начела рав-
ноправности и једнакости из члана 10. Устава, јер се оспоре-
на законска норма подједнако односи на сва лица која се на-
лазе у истој правној ситуацији, односно лица која у складу са 
одредбама овог закона испуне услове у погледу година живо-
та и стажа осигурања за стицање права на старосну пензију. 
У вези с наведеним Суд указује на то да Уставом зајемчено 
начело једнакости грађана није апсолутно, већ гарантује јед-
нак третман лица која се налазе у истим правнм ситуацијама 
приликом реализације одређених права и обавеза. 

Како је у току претходног поступка правно стање пот-
пуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ 
за одлучивање, Суд је, у складу са чланом 40. став 5. Закона 
о Уставном суду Републике Српске, о уставности оспорене 
одредбе члана 41. Закона о пензијском и инвалидском осигу-
рању одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр 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-12/16                                               ПРЕДСЈЕДНИК
25. јануар 2017. године                            УСТАВНОГ СУДА
                                                                   Мр Џерард Селман      
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Начин на који је законодавац уредио прописивање 
услова у погледу година живота и дужине стажа 
осигурања који су потребни за стицање права на 
старосну пензију, ствар су његове цјелисходне про-
цјене и представљају одраз законодавне политике 
у уређивању пензијског и инвалидског осигурања, а 
оцјена оправданости и цјелисходности законских 
рјешења није у домену уставносудске контроле.

Нема повреде уставног начела равноправности и 
једнакости јер се оспорена законска норма подједна-
ко односи на сва лица која се налазе у истој прав-
ној ситуацији, односно која у складу са одредбама 
овог закона испуне услове у погледу година живота 
и стажа осигурања за стицање права на старосну 
пензију.
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Рјешење
Број: У-19/16 oд 25. јануара 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 10/17

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 25. јануара 2017. године, д о н и о  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Не прихвата се иницијатива за покретање поступ-
ка за оцјењивање уставности члана 116. став 1. и 2. и 
члана 117. став 1. тачка а) Закона о премјеру и катастру 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 6/12 и 110/16).  

О б р а з л о ж е њ е

Радомир Нинковић из Бијељине дао је Уставном суду 
Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за по-
кретање поступка за оцјену уставности члана 116.  став 1. и 
2. и члана 117. став 1. тачка а) (погрешно означени као члан 
116. тачка 1) и 2) и члан 117. тачка 1) подтачка а) Закона о 
премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 6/12). Давалац иницијативе тражи 
да Суд оцијени да ли је поступак утврђивања права на не-
покретностима у поступку обнове катастра непокретности 
у случајевима када су ова права, у складу са раније важећим 
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прописима, утврђена, а подаци о њима ступили у службену 
употребу, у складу са Уставом Републике Српске (у даљем 
тексту: Устав).   

С обзиром на чињеницу да је иницијатива непотпу-
на и да не садржи податке неопходне за вођење поступка 
пред Судом, од даваоца иницијативе је тражено да, у смислу 
чланова 33. и 39. Закона о Уставном суду Републике Срп-
ске, прецизира које одредбе Устава су у конкретном случају 
повријеђене, те да наведе уставноправне разлоге на којима 
заснива своје наводе. Давалац иницијативе је упозорен да, 
уколико не поступи сходно тражењу Суда, иницијатива неће 
бити прихваћена. 

Како давалац иницијативе у остављеном року није 
поступио по налогу Суда, односно није отклоно недостат-
ке који онемогућавају поступање по иницијативи, Суд је, на 
основу члана 37. став 1. тачка в) Закона о Уставном суду Ре-
публике Српске, одлучио да не прихвати дату иницијативу.

На основу изложеног Суд је одлучио као у диспозити-
ву овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр 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-19/16                                            ПРЕДСЈЕДНИК
25. јануар 2017. године                          УСТАВНОГ СУДА
                                                                 Мр Џерард Селман      
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Како давалац иницијативе у остављеном року 
није поступио по налогу Уставног суда, односно 
није отклоно недостатке који онемогућавају посту-
пање по иницијативи, Суд је одлучио да не прихва-
ти дату иницијативу.
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Рјешење
Број: У-20/16 oд 25. јануара 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 10/17

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 25. јануара 2017. године, д о н и о   ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности 
члана 4. Закона о измјенама и допунама Закона о пензијс-
ком и инвалидском осигурању („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 103/15).

О б р а з л о ж е њ е

Jелшинград Ливар, Ливница челика а.д. Бања Лука, 
приједлогом је покренуо поступак за оцјењивање уставности 
члана 4. Закона о измјенама и допунама Закона о пензијском 
и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике 
Српске“ број 103/15). У приједлогу се наводи да оспорена 
законска одредба, која прописује да право на старосну пен-
зију има полицијски службеник, службеник Судске полиције 
Републике Српске и припадник службе обезбјеђења ‒ поли-
цајац казнено-поправне установе у Републици Српској када 
наврши 40 година пензијског стажа, без обзира на године 
живота,  није у сагласности са Уставом Републике Српске, и 
то чланом 5. став 1. ал. 3, 4. и 5, те члановима 10. и 108. став 
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1. Устава. Предлагач оспорава наведено законско рјешење 
због тога што њиме није омогућено да и радници који раде 
на радним мјестима на којима се стаж осигурања рачуна са 
увећаним трајањем имају право на старосну пензију када 
наврше 40 година пензијског стажа, без обзира на године жи-
вота. С тим у вези предлагач указује на ситуацију у којој се 
налазе радници овог предузећа који раде на радним мјестима 
на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, а 
којима није омогућено да, као и лица из оспореног законског 
рјешења, имају право на старосну пензију када наврше 40 
година пензијског стажа, без обзира на године живота. Из на-
ведених разлога предлаже да Суд утврди да оспорена одред-
ба Закона није у сагласности са Уставом Републике Српске. 

У одговору Народне скупштине Републике Српске ос-
порени су наводи предлагача да је оспорена законска одред-
ба у несагласности са наведеним одредбама Устава Републи-
ке Српске. У одговору се наводи да је Законом о пензијском 
и инвалидском осигурању, сагласно уставном овлашћењу 
законодавца, уређено обавезно пензијско и инвалидско оси-
гурање, као и права и обавезе по основу тог осигурања. Ос-
новни разлог за оспорено  нормирање је, према наводима из 
одговора, цјелисходна процјена законодавца да полицијски 
службеници, службеници Судске полиције Републике Српске 
и припадници службе обезбјеђења ‒ полицајци казнено-по-
правних установа у Републици Српској  најчешће наврша-
вају 40 година пензијског стажа неколико година прије годи-
на прописаних као услов за остваривање права на старосну 
пензију из члана 42. став 1. Закона, па је неспорно да након 
навршених одређених година живота, због природе и тежи-
не посла, не могу успјешно да обављају своју професионал-
ну дјелатност. Поред тога, у одговору се указује на одредбу 
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члана 43. Закона којом су, како се наводи, регулисана права 
и услови за стицање пензије радника који раде на радним 
мјестима са повећаним ризиком и којима се стаж осигурања 
рачуна са увећаним трајањем и наглашава да су осигурани-
цима који раде на радним мјестима са повећаним ризиком, 
у односу на остале осигуранике, а у складу са цјелисходном 
процјеном законодавца, већ прописани повољнији услови за 
остваривање права на старосну пензију.

Оспореним чланом 4. Закона о измјенама и допунама 
Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени 
гласник Републике Српске“ број 103/15) прописано  је да се 
у члану 42. Закона о пензијском и инвалидском осигурању 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11 и 82/13) 
додаје нови став, који гласи:“ (3) Изузетно од става 1. овог 
члана, право на старосну пензију има полицијски службе-
ник, службеник Судске полиције Републике Српске и при-
падник службе обезбјеђења ‒ полицајац казнено-поправне 
установе у Републици Српској када наврши 40 година пен-
зијског стажа, без обзира на године живота“.

Рјешењем број У-23/16 од 13. јула 2016. године 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 62/16) Уставни 
суд Републике Српске није прихватио иницијативу за оцјену 
уставности члана 4. Закона о измјенама и допунама Закона 
о пензијском и инвалидском осигурању (“Службени гласник 
Републике Српске“ број 103/15). Тим рјешењем Суд је оције-
нио да је прописивање као оспореном одредбом члана 4. За-
кона, сагласно овлашћењу законодавца из члана 68. тачка 12. 
Устава да уреди и обезбиједи систем у области социјалног 
осигурања ствар законодавне политике коју Устaвни суд, са-
гласно одредби члана 115. Устава, није надлежан да оцјењује. 
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С обзиром на наведено Суд је, на основу члана 37. став 
1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске („Служ-
бени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) одбацио 
приједлог за оцјењивање уставности члана 4. Закона о измје-
нама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигу-
рању („Службени гласник Републике Српске“ број 103/15), 
јер је већ одлучивао о истој ствари.

На основу изложеног одлучено је као у  диспозитиву 
овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр 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-20/16                                            ПРЕДСЈЕДНИК
25. јануар 2017. године                          УСТАВНОГ СУДА
                                                                 Мр Џерард Селман      

Уставни суд одбацује приједлог за оцјењивање 
уставности и законитости општег акта у случају 
када је својом ранијом одлуком већ одлучио о истој 
ствари.
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Рјешење
 Број: У-40/16 oд 25. јануара 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 10/17

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 25. јануара 2017. године,  д о н и о   ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
 
Не прихвата се иницијатива за покретање поступ-

ка за оцјењивање уставности члaна 43. став 3, члана 45. 
став 3. и члана 47. ставови 1. и 5. Закона о пензијском 
и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике 
Српске“ број 134/11).

О б р а з л о ж е њ е

 Љубомир Сандић из Српца дао је Уставном суду Ре-
публике Српске иницијативу за покретање поступка за оцје-
ну уставности члана 47. ст. 1. и 5. Закона о пензијском и инва-
лидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ 
број 134/11). Давалац иницијативе наводи да одредба става 
1. члана 47. овог закона, која прописује да се годишњи лични 
коефицијент утврђује тако што се укупан износ плата за сва-
ку календарску годину, подијели са просјечном годишњом 
платом за СР БиХ и Републику Српску за исту календарску 
годину, узрокује дискриминацију и неравноправан положај 
лица која у току календарске године нису остварила свих 
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дванаест плата. Наиме, примјеном оваквог начина обрачуна, 
лица која нису примила дванаест плата у току једне годи-
не имаће мањи лични годишњи коефицијент од лица која су 
остварила сва мјесечна примања по истом основу. Давалац 
иницијативе сматра да би разлози неравноправности и дис-
криминације били отклоњени уколико би се годишњи лич-
ни коефицијент обрачунавао тако што би се укупан износ 
примљених плата, умјесто са просјечном платом за цијелу 
годину, подијелио са просјечном платом за стварни период у 
коме су исте реализоване. 

Поред овога, истиче да прописивање из става 5. чла-
на 47, према коме годишњи лични коефицијент може бити 
највише четири, доводи осигуранике са већим годишњим 
примањима у неравноправан и дискриминишући положај у 
односу на осигуранике који су остваривали нижа годишња 
примања и чији лични годишњи коефицијент не прелази че-
тири. Наиме, приликом одређивања висине пензије за лица 
са оствареним нижим примањима у обзир се узима цјело-
купан износ остварених годишњих плата и уплаћених до-
приноса, што није случај код истоврсног обрачуна када су у 
питању осигураници са оствареним вишим примањима, јер, 
због законског ограничења горње вриједности предметног 
коефицијента, укупни износи њихових остварених плата и 
уплаћених доприноса не могу бити узети у обзир.   

Имајући у виду изложено, давалац иницијативе пред-
лаже да Суд утврди да је оспорено прописивање члана 47. 
ст. 1. и 5. Закона о пензијском и инвалидском осигурању у 
супротности са Преамбулом и члановима 5, 10, 50, 54. и 56. 
Устава Републике Српске (у даљем тексту: Устав), те чланом 
14. Европске конвенције о људским правима и основним 
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слободама (у даљем тексту: Конвенција), чланом 1. Протоко-
ла 1 уз Конвенцију, као и Протоколом 12 уз Конвенцију.  

Србољуб Шеховац, кога заступа Ненад Живковић, ад-
вокат из Зворника, дао је Уставном суду Републике Српске 
иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности 
члана 43. став 3. и члана 45. став 3. Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању („Службени гласник Републике 
Српске“ број 134/11). У иницијативи и поднеску којим је 
иста прецизирана наведено је да је висина пензије даваоца 
иницијативе, иако је пензионисан са више од 47 година рад-
ног стажа, одређена на основу радног стажа у трајању од 40 
година, због чега је доведен у неравноправан положај у од-
носу на адресате члана 142. оспореног закона. Наиме, члан 
142. Закона дозвољава поновно одређивање висине пензије 
кориснику старосне или инвалидске пензије који је, након 
признавања овог права, навршио најмање годину стажа оси-
гурања, док се осигураницима који су навршили стаж осигу-
рања са увећаним трајањем, за вријеме радног односа, овај 
стаж не узима у обзир. С обзиром на изложено истиче се да 
је одређивање висине пензије на описани начин у супрот-
ности са чланом 68. став 1. тач. 5. и 12. Устава, те Законом 
о раду. У накнадном поднеску који је Суду самостално упу-
тио давалац иницијативе наводи се да би неравноправност 
између лица која су остварила стаж осигурања са увећаним 
трајањем и других осигураника, а која је узрокована бри-
сањем члана 45. став 3. Закона, била отклоњена поновним 
уграђивањем ове одредбе у законски текст. 

Србољуб Шеховац из Бијељине дао је Уставном суду 
Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 
оцјену уставности члана 47. став 1. Закона о пензијском и 
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инвалидском осигурању („Службени гласник Републике 
Српске“ број 134/11). Давалац иницијативе сматра да је ос-
порена одредба Закона у супротности са чланом 68. став 1. 
тач. 5. и 12. Устава, јер се њеном примјеном осигураници-
ма који нису остварили примања по основу плате за цијелу 
календарску годину признаје нижи лични годишњи коефи-
цијент него осигураницима који су реализовали свих два-
наест мјесечних примања по овом основу. У циљу усаглаша-
вања оспорене законске одредбе са Уставом, предложена је 
њена конкретна измјена.

Сагласно члану 9. ст. 1. и 3. Пословника о раду Ус-
тавног суда Републике Српске („Службени гласник Републи-
ке Српске“ бр. 114/12, 29/13 и 90/14), Суд је рјешењем број 
У-40/16 од 28. децембра 2016. године одлучио да споји по-
ступке по иницијативама бр.  У-40/16, У-54/16 и У-107/16, те 
да води јединствен поступак под бројем У-40/16.

Имајући у виду да је, прије давања иницијатива Суду, 
Законом о измјенама и допунама Закона о пензијском и инва-
лидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ 
број 103/15), између осталог, брисан оспорени члан 45. став 
3, односно мијењан оспорени члан 47. став 1. Закона, а да од 
ових измјена до давања иницијатива није протекло више од 
годину дана, Суд је, у складу са чланом 3. Закона о Уставном 
суду Републике Српске („Службени гласник Републике Срп-
ске“ бр. 104/11 и 92/12), оспорене одредбе члана 45. став 3. 
и члана 47. став 1. Закона о пензијском и инвалидском оси-
гурању („Службени гласник Републике Српске“ број 134/11) 
разматрао у вријеме њиховог важења. 

Оспореним чланом 43. став 3. Закона о пензијском 
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и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике 
Српске“ број 134/11) (у даљем тексту: Закон) прописано је да 
се старосна граница из става 1. овог члана може снижавати 
највише до 55 година живота.

Оспореним чланом 45. став 3. Закона прописано је да, 
изузетно од најдужег пензијског стажа из става 2. овог чла-
на, осигуранику који остварује право на старосну пензију 
у складу са чланом 42. став 1. овог закона пензијски стаж 
може бити дужи за стаж осигурања остварен у периоду из-
међу датума навршења 40 година пензијског стажа и датума 
навршења година живота, као услова за остваривање права 
из члана 42. став 1. односно члана 178. став 1. овог закона. 

Оспореним чланом 47. Закона прописано је да се го-
дишњи лични коефицијент утврђује тако што се укупан из-
нос плата, односно  основица осигурања осигураника, почев 
од 1. јануара 1970. године до године остваривања права, из-
узимајући 1992. и 1993. годину, за сваку календарску годину 
подијели са просјечном годишњом платом у СР БиХ, однос-
но Републици за исту календарску годину (став 1), као и да 
годишњи лични коефицијент може износити највише четири 
(став 5).

Поступајући у конкретној уставноправној ствари Суд 
је утврдио да је о уставности оспорених одредаба Закона рје-
шавао у раније вођеним поступцима. Наиме, Рјешењем број 
У-19/13 од 19. марта 2014. године Суд није прихватио ини-
цијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности 
члана 43. Закона о пензијском и инвалидском осигурању Ре-
публике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 
134/11 и 82/13) сматрајући да је утврђени начин снижавања 
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старосне границе за стицање права на старосну пензију 
осигуранику коме се стаж осигурања рачуна са увећаним 
трајањем прописан сагласно уставном овлашћењу Републи-
ке да уређује систем у области социјалног осигурања и дру-
гих облика социјалне сигурности, док је одређивање начина 
снижавања и година живота до којих се може снижавати ста-
росна граница ствар законодавне политике. 

Такође, Рјешењем број У-56/12 од 19. фебруара 2014. 
године („Службени гласник Републике Српске“ број 14/14), 
Суд, између осталог, није прихватио иницијативу за оцје-
ну уставности члана 47. став 1. и члана 45. став 3. Закона 
о пензијском и инвалидском осигурању Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 134/11), јер је, 
поред другог, утврдио да је законско прописивање начина об-
рачуна висине старосне пензије и годишњег личног коефи-
цијента засновано на уставном овлашћењу из  члана 49. ст. 
1. и 2. Устава и тачке 12. Амандмана XXXII на Устав којим је 
замијењен члан 68. Устава, као и да је начин на  који ће ова 
питања бити уређена, одраз цјелисходне процјене законодав-
ца с обзиром на то да Устав не утврђује непосредно права по 
основу пензијског осигурања. 

Надаље, Рјешењем број У-20/12 од 26. јуна 2013. го-
дине („Службени гласник Републике Српске“ број 60/13) 
Суд није прихватио иницијативу за оцјену уставности, из-
међу осталог, и члана 47. став 5. Закона о пензијском и инва-
лидском осигурању Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 134/11), цијенећи да је оспорено 
прописивање сагласно овлашћењима законодавца из тачке 
12. Амандмана XXXII на Устав којим је замијењен члан 68. 
Устава да уреди и обезбиједи систем у области социјалног 
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осигурања, те да је исто ствар законодавне политике коју Ус-
тавни суд, сагласно одредби члана 115. Устава, није надле-
жан да оцјењује.

С обзиром на наведено, Суд је на основу члана 37. 
став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) 
одлучио да не прихвати иницијативу за покретање поступка 
за оцјењивање уставности члана 43. став 3, члана 45. став 3. 
и члана 47. ст. 1. и 5. Закона о пензијском и инвалидском оси-
гурању („Службени гласник Републике Српске“ број 134/11), 
јер је већ одлучивао о истој ствари. 

С обзиром на надлежност Уставног суда из члана 115. 
Устава, Суд није посебно разматрао наводе подносиоца ини-
цијативе према којима се захтијева „оцјена уставности уки-
дања члана 45. став 3. Закона, односно да је потребно да се 
члан 45. став 3. Закона поново врати, тј. да се брише члан 5. 
Закона о измјенама и допунама Закона о пензијском и инва-
лидском осигурању“. 

Такође, сагласно члану 115. Устава, није у надлеж-
ности Суда да цијени међусобну сагласност појединих за-
кона, па тако ни усаглашеност оспореног закона са Законом 
о раду, нити је у надлежности Суда да законодавцу налаже 
конкретне интервенције у погледу појединих легислативних 
рјешења. 

 
На основу изложеног одлучено је као у  диспозитиву 

овог рјешења.
 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсјед-

ник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, 
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Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 
Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и 
академик проф. др Снежана Савић. 

Број: У-40/16                                                ПРЕДСЈЕДНИК
25. јануар 2017. године                             УСТАВНОГ СУДА
                                                                    Мр Џерард Селман      

 

 Уставни суд неће прихватити иницијативу за 
покретање поступка за оцјењивање уставности и 
законитости општег акта у случају када је раније 
својом одлуком већ одлучио о истој уставноправној 
ствари. 

 С обзиром на то да није у надлежности Ус-
тавног суда да цијени међусобну сагласност поједи-
них закона, нити да законодавцу налаже конкретне 
интервенције у погледу појединих легислативних 
рјешења, Уставни суд није прихватио иницијативу 
за покретање поступка за оцјењивање уставности 
и законитости.
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Одлука
Број: У-6/16 oд 22. фебруара 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 22/17

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 Ре-
публике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 
22. фебруара 2017. године,  д о н и о  ј е 

 
О Д Л У К У

Одбија се  приједлог за утврђивање неуставности 
члана 6. став 1. алинеја 1, члана 31. став 3, члана 38. став 
1. алинеја 6. и став 2, члана 39. став 4. алинеја 1, 2. и 3. 
и став 6. и члана 44. Закона о рачуноводству и ревизији 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” 
број 94/15).

            
        

О б р а з л о ж е њ е

Друштво за ревизију рачуноводствених извјештаја и 
консалтинг “Пословни информатор-ПД“ д.о.о. Приједор и 
Друштво за ревизију и рачуноводство „Приманота“ д.о.о. 
Бања Лука приједлогом су пред Уставним судом Републике 
Српске покренули поступак за оцјењивање уставности  чла-
на 6. став 1. алинеја 1, члана 31. став 3, члана 38. став 1. 
алинеја 6. и става 2, члана 39. став 4. алинеје 1, 2. и 3. и 
става 6. и члана 44. Закона о рачуноводству и ревизији Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 
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94/15) (у даљем тексту: Закон). Посебним приједлогом, по-
ступак за оцјењивање уставности члана 31. став 3. овог зако-
на покренули су: Друштво за ревизију и пореско савјетовање 
„Адитон“ д.о.о. Бања Лука; Друштво за ревизију „Control 
review“ д.о.о. Бања Лука; Друштво за ревизију финансијских 
извјештаја „Манојловић“ д.о.о. Бања Лука; Предузеће за 
ревизију рачуноводства и консалтинг “Reviqual“ д.о.о. Ис-
точно Сарајево; Друштво са ограниченом одговорношћу за 
ревизију и консалтинг „Ревизор“ д.о.о. Добој и Друштво за 
ревизију „Томакант“ д.о.о. Градишка. Предлагачи наводе да 
је прописивање оспореним чланом 6. став 1. алинеја 1. Зако-
на, односно другачије одређивање јавних субјеката, супрот-
но члану 2. ст. 1. и 2. Закона о јавним предузећима и чл. 50, 
52, 66,  68. и 113. Устава Републике Српске, као и Закону о 
општем управном поступку. Образлажући разлоге оспора-
вања члана 31. став 3. Закона, наведено је да су овим чланом 
у неравноправан положај стављена привредна друштва која 
имају једног, два или три ревизора, јер, како наводе, реви-
зорска друштва која имају једног запосленог ревизора могу 
обавити до 10 ревизија лица која подлијежу обавезној реви-
зији, са два запослена ревизора 20 ревизија, док ревизорска 
друштва са три ревизора, практично, немају ограничења 
броја ревизија привредних субјеката која подлијежу обавез-
ној ревизији. Сматрају да се фаворизовањем и стављањем 
у повољнији положај привредна друштва за ревизију која 
имају три запослена у односу на она друштва која запошља-
вају једног или два ревизора ‒ повређују одредбе члана 66. 
став 2. Устава Републике Српске, те да се, супротно чланови-
ма 50. и 52. Устава Републике Српске, ограничавањем обима 
уговарања послова који чине основну дјелатност ревизор-
ских друштава нарушавају и основне слободе привређивања. 
У вези с оспоравњем овог члана Закона, више предлагача је 
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тражило да Суд нареди обуставу примјене ове одредбе до до-
ношења коначне одлуке, јер би њиховом примјеном, како је 
наведено, наступиле неотклоњиве штетне посљедице. Поред 
наведеног, у приједлозима се истиче да Законом о рачуно-
водству и ревизији Републике Српске није могуће дефини-
сати предузеће од јавног интереса на другачији начин него 
што су дефинисана Законом о јавним предузећима, односно 
да се ационарска друштва основана и регистрована у скла-
ду са Законом о привредним друштвима не могу регистро-
вати као субјекти од јавног интереса. Такође сматрају да је 
оспореним чланом 38. став 1. алинеја 6. и става 2. Закона 
онемогућена заштита равноправности и једнакости, те да су 
прописивањем као у оспореним одредбама члана 39. став 4. 
алинеја 1, 2. и 3. и става 6. и члана 44. Закона, повријеђени 
наведени уставни принципи, односно да им је овим закон-
ским одредбама угрожена равноправност са другим послов-
ним субјектима, као и једнакост у складу са Законом о прив-
редним друштвима. 

Суд је, на сједници одржаној 28. децембра 2016. го-
дине, 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-7/16 
приједлогу који је евидентиран под бројем У-6/16.

Народна скупштина Републике Српске није доставила 
одговор на наводе предлагача.

Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске” број 94/15), у оспо-
реном члану 6. став 1. алинеја 1, прописано је да су субјекти 
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од јавног интереса, у смислу овог закона, правна лица чијим 
се хартијама од вриједности тргује или се врши припрема 
за њихово емитовање на организованом тржишту хартија од 
вриједности. Оспореним чланом 31. став 3. овог закона про-
писано је да је, изузетно од одредаба из става 2. овог члана, 
привредно друштво за ревизију у сталном радном односу на 
неодређено вријеме са пуним радним временом обавезно да 
има: 1. најмање два овлашћена ревизора са важећом лицен-
цом, ако обавља ревизију више од десет субјеката од јавног 
интереса, односно правних лица чији су укупни приходи, за 
свако правно лице, утврђени у посљедњем финансијском из-
вјештају у односу на датум уговарања услуга ревизије већи 
од 10.000.000 КМ и 2. најмање три овлашћена ревизора са 
важећом лиценцом, ако обавља ревизију више од 20 субјека-
та од јавног интереса, односно правних лица чији су укупни 
приходи, за свако правно лице, утврђени у посљедњем фи-
нансијском извјештају у односу на датум уговарања услуга 
ревизије већи од 10.000.000 КМ. Осталим оспореним чла-
новима Закона прописано је: да министар доноси рјешење о 
одузимању дозволе за рад привредном друштву за ревизију 
ако се не осигура од одговорности за штету коју може да 
проузрокује изражавањем ревизорскох мишљења и да је рје-
шење из става 1. овог члана  коначно у управном поступку, а 
против њега се може покренути управни спор (члан 38. став 
1. алинеја 6. и става 2); да уговор о ревизији финансијских 
извјештаја, поред елемената који су уређени прописима о 
облигационим односима, обавезно садржи и структуру ре-
визорског тима, с навођењем стручних квалификација чла-
нова ревизорског тима, податке о планираном броју сати за 
обављање ревизије по члановима ревизорског тима и обавезу 
сачињавања информације о утрошеним сатима по члановима 
ревизорског тима (члан 39. став 4. алинеја 1, 2. и 3. и став 6) и 
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да је, према оспореном члану 44. Закона, привредно друштво 
за ревизију обавезно да се осигура од ризика у погледу одго-
ворности за штету коју може да проузрокује погрешно изра-
женим ревизорским мишљењем (став 1), за штету коју прив-
редно друштво за ревизију може да проузрокује обављањем 
ревизије минимална сума покрића ризика по штетном до-
гађају износи 50.000 КМ (став 2), за штету коју привредно 
друштво за ревизију може да проузрокује обављањем реви-
зије код банака, лизинг друштава, инвестиционих и пензи-
оних фондова и осигуравајућих друштава минимална сума 
покрића по штетном догађају износи 500.000 КМ (став 3), да 
су привредна друштва за ревизију, у погледу одговорности 
коју могу да проузрокују погрешно израженим ревизорским 
мишљењем, дужна да закључе полисе осигурања посебно за 
свако правно лице чији се финансијски извјештаји ревиди-
рају (став 4), да Министарство доноси правилник којим се 
прописују минималне суме покрића ризика по појединачним 
штетним догађајима (став 5) и да су привредна друштва за 
ревизију дужна Министарству да доставе фото-копију поли-
се осигурања закључену у складу са одредбама овог члана, у 
року од 30 дана од дана њеног закључивања (став 6). 

 Уставом Републике Српске је утврђено: да се еко-
номско и социјално уређење заснива на равноправности 
свих облика својине и слободном привређивању, самостал-
ности предузећа и других облика привређивања у стицању 
и расподјели добити и слободном кретању робе, рада и ка-
питала у Републици као јединственом привредном просто-
ру (члан 50); да се слободно предузетништво може законом 
ограничити ради заштите интереса Републике, човјекове 
околине, здравља и безбједности људи (члан 52); да су људ-
ска права и слободе, једнакост пред законом, самосталност 
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и једнак положај предузећа и других организација, устав-
ни положај и права јединица локалне самоуправе основа и 
мјера овлашћења и одговорности републичких органа (члан 
66. став 2); да Република уређује и обезбјеђује својинске и 
облигационе односе и заштиту свих облика својине, прав-
ни положај предузећа и других организација (тачка 6. члана 
68. Устава Републике Српске који је замијењен Амандма-
ном XXXII) и да се против појединачних аката судова, уп-
равних и других државних органа, као и организација које 
врше јавна овлашћења, донесених у првом степену може 
изјавити жалба надлежном органу, да се законом, изузетно, 
може искључити жалба, ако је на други начин обезбијеђе-
на заштита права и законитости, да о законитости коначних 
појединачних аката којима државни органи и организације 
које врше јавна овлашћења рјешавају о правима или обаве-
зама одлучује суд у управном спору, ако за одређену ствар 
није законом предвиђена друга судска заштита и да се само 
законом може, изузетно, у одређеним врстама управних ст-
вари искључити управни спор (члан 113).    

У поступку оцјењивања оспорених одредаба Закона 
Суд је оцијенио да је законодавац, сагласно наведеним устав-
ним принципима: дефинисао категорију субјеката од јавног 
интереса; прописао услове која мора да задовоље ревизор-
ска друштва у погледу обавезе запошљавања лица која имају 
професионално звање овлашћеног ревизора, као и услове под 
којим министар доноси рјешење о одузимању дозволе за рад 
ревизорском друштву; уредио питања обавезних елемената 
уговора о ревизији и рок за закључивање, те прописао оба-
везу привредног друштва за ревизију да се осигура од ризика 
у погледу одговорности за штету коју може да проузрокују 
погрешно израженим ревизорским мишљењем, минималну 
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суму покрића ризика по штетном догађају, те дужност да се 
Министарству доставе фото-копије полисе осигурања, као и 
рок достављања.

Суд је, полазећи од наведених одредаба Устава, оције-
нио да је прописивање као у оспореној одредби члана 6. став 
1. Закона, да су субјекти од јавног интереса, у смислу овог 
закона, правна лица чијим се хартијама од вриједности тр-
гује или се врши припрема за њихово емитовање на орга-
низованом тржишту хартија од вриједности, у сагласности 
са уставним овлашћењем законодавца да уређују својинске и 
облигационе односе и заштиту свих облика својине, правни 
положај предузећа и других организација.

Поред наведеног, Суд је и у погледу оспоравања од-
редбе члана 31. став 3. Закона, односно прописивања када је 
изузетно привредно друштво за ревизију обавезно да у стал-
ном радном односу на неодређено вријеме са пуним радним 
временом има најмање два овлашћена ревизора са важећом 
лиценцом, а када три таква ревизора, такође оцијенио неос-
нованим наводе предлагача да се овом законском одредбом 
привредна друштва, зависно од тога да ли имају једног, два 
или три ревизора, доводе у неравноправан положај, однос-
но фаворизују и стављају у повољнији положај привредна 
друштва за ревизију која имају запослена три, у односу на 
она друштва која запошљавају једног или два ревизора. Наи-
ме, с обзиром на то да је овом законском одредбом прописан 
изузетак који се једнако односи на сва привредна друштва за 
ревизију, односно прописани услови су исти  за сва друштва 
која се баве ревизијом, јер  не постоје било каква ограничења 
у погледу броја ревизора које ова друштва могу запошљава-
ти, Суд је оцијенио да се оспорена одредба  једнако односи 
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на све субјекте у истим правним ситуацијима и не може се 
доводити у везу са уставним принципима слободног прив-
ређивања и равноправности свих облика својине. 

Такође, Суд је, имајући у виду разлоге оспоравања 
члана 38. став 1. алинеја 6. и става 2. Закона, оцијенио да 
давањем овлашћења министару да доноси рјешење о одузи-
мању дозволе за рад привредном друштву за ревизију ако се 
не осигура од одговорности за штету коју може да проузро-
кује изражавањем ревизорскох мишљења и одређивањем да 
је рјешење из става 1. овог члана  коначно у управном по-
ступку, те да се  против њега  може покренути управни спор, 
законодавац није изашао изван Уставом утврђене надлеж-
ности да уређује својинске и облигационе односе и заштиту 
свих облика својине, правни положај предузећа и других ор-
ганизација. Суд је оцијенио да је оспореним одредбама овог 
члана Закона, сагласно одредби члана 113. Устава, одређено 
да је рјешење министра о одузимању дозволе за рад прив-
редног друштва за ревизију коначно у управном поступку, 
а да се против њега може покренути управни спор. Дакле, 
иако је чињеница да је у овом случају законодавац искључио 
могућност улагања жалбе на наведено рјешење министра, 
неосновани су наводи предлагача да је оспореном законском 
одредбом онемогућена заштита равноправности и једнакос-
ти, јер прописивање могућности покретања управног спора 
неспорно подразумијева гаранцију заштите права и закони-
тости. 

Суд је оцијенио неприхватљивим и остале разлоге 
за оспоравање члана 38. став 1. алинеја 6. и става 2, као 
и разлоге оспоравања члана 39. став 4. алинеја 1, 2. и 3. и 
става 6. и члана 44. Закона, односно наводе да су друштва 
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за ревизију основана и регистрована у складу са Законом 
о привредним друштвима као и сва друштва капитала и да 
ником од њих није условљено осигурање извршења угово-
рених послова, осим друштвима за ревизију, те да обавез-
ним закључивањем уговора о вршењу услуга ова друштва, 
у складу са Законом о облигационим односима, регулишу 
осигурање одговорности за штету коју може да проузрокује 
изражавањем ревизорских мишљења, због чега се овим за-
конским одредбама угрожава њихова равноправност са дру-
гим пословним субјектима, јер исти нису уставноправне 
природе, односно не заснивају се на образложењу разлога 
повреде начела уставности већ представљају захтјев за оцје-
ну међусобне сагласности закона.

У погледу захтјева подносиоца приједлога за оцјену 
сагласности оспорених законских одредаба са одредбама 
Закона о јавним предузећима, Закона о управном поступку, 
Закона о привредним друштвима и Закона о облигационим 
односима, Суд такав захтјев није прихватио јер, према члану 
115. Устава није надлежан да оцјењује међусобну сагласност 
појединих закона Републике Српске.

Приједлог да Суд до доношења коначне одлуке обуста-
ви примјену оспорене одредбе члана 31. став 3. Закона Суд 
није прихватио, с обзиром на овлашћења Уставног суда про-
писана чланом 58. став 1. Закона о Уставном суду Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 
и 92/12), јер се захтијева обустава од извршења општег а не 
појединачног акта или радње, који су предузети на основу 
закона чија се уставност оцјењује. 

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове 
одлуке.
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Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, 
Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 
Душко Медић, Ирена Мојовић и академик проф. др Снежана 
Савић. 

Број: У-6/16                                                 ПРЕДСЈЕДНИК
22. фебруар 2017. године               УСТАВНОГ СУДА
                                                                   Мр Џерард Селман      

 С обзиром на то да је оспореном законском од-
редбом прописан изузетак који се једнако односи 
на сва привредна друштва за ревизију, односно про-
писани услови су исти за сва друштва која се баве 
ревизијом, јер не постоје било каква ограничења у 
погледу броја ревизора које ова друштва могу запо-
шљавати, Уставни суд је оцијенио да се иста од-
редба једнако односи на све субјекте у идентичним 
правним ситуацијама и не може се доводити у везу 
са уставним принципима слободног привређивања и 
равноправности свих облика својине.

Давањем овлашћења министару да доноси 
рјешење о одузимању дозволе за рад привредном 
друштву за ревизију ако се не осигура од одговорнос-
ти за штету коју може да проузрокује изражавањем 
ревизорскох мишљења, и одређивањем да је исто рје-
шење коначно у управном поступку, те да се против 
њега може покренути управни спор, законодавац 
није изашао изван Уставом утврђене надлежности 
да уређује својинске и облигационе односе и зашти-
ту свих облика својине, правни положај предузећа и 
других организација.
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Рјешење
Број: У-8/16 oд 22. фебруара 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 22/17

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 Репу-
блике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 22. 
фебруара 2017. године, д о н и о  ј е 

О Д Л У К У

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности 
члана 75. став 4, члана 87. став 2, члана 89, члана 112. 
став 5, члана 123. ст. 2, 3. и 4, члана 124. став 1, члана 
132. став 1. т. 2, 4. и 5, те чланова 133, 134, 135. и 194. 
Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 
1/16).   

О б р а з л о ж е њ е

Компанија «Боксит» а.д. Милићи, коју заступа пред-
сједник мр Рајко Дукић, поднијела је Уставном суду Репу-
блике Српске приједлог за оцјењивање уставности члана 75. 
став 4, члана 87. став 2, члана 89, члана 112. став 5, члана 
123. ст. 2, 3. и 4, члана 124. став 1, члана 132. став 1. т. 2, 4. 
и 5, те чланова 133, 134, 135. и 194. Закона о раду („Службе-
ни гласник Републике Српске“ број 1/16). Поменуте закон-
ске одредбе, којима је регулисан дневни одмор у току радног 
времена, регрес за коришћење годишњег одмора, плаћено 
одсутво, накнада плате за вријеме породиљског одсуства, 
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те утврђени елементи за одређивање основне плате, њено 
увећање, и друга примања по основу рада и отпремнина у 
случају престанка радног односа, подносилац приједлога 
оспорава у односу на Преамбулу Устава Републике Српске 
и одредбе члана 5. став 1. ал. 4. и 5, члан 39. став 5, члана 
40, члана 43. став 2, те чл. 50. и 108. став 1. Устава. По миш-
љењу подносиоца приједлога, плаћени одмор у току рада, 
регрес за коришћење годишњег одмора и плаћено одсуство 
треба регулисати уговором о раду, односно колективним 
уговором уз уважавање правила тржишне економије, а не 
предметним законом, те да законодавац може у одређеним 
случајевима регулисати питање одсуства са рада, али искљу-
чиво као неплаћено одсуство. Поред тога, указујући на члан 
121. став 3. Закона, сматра да треба прецизирати оспорено 
законско рјешење из члана 112. став 5. овог закона тако што 
ће се одредити да ли је у питању нето или бруто плата, јер 
посљедица тога може бити рефундација нето умјесто бруто 
плате радника. Имајући у виду принцип тржишне привреде, 
мишљења је да Влада Републике Српске не може одређива-
ти најнижу цијену рада, те да је регулисање увећања плате 
по основу радног стажа, с обизиром на то да приликом за-
пошљавања радника са 30 година радног стажа није извјес-
но да ли је исти остварен у струци или не, такође, супротно 
принципу тржишне привреде. Надаље, сматра да трошкове 
превоза и топлог оброка треба да финансира радник из ост-
варене плате, да отпремнина не спада у примања по осно-
ву рада, да послодавац, ако раднику исплати отпремнину 
због престанка рада, плаћа тог радника по истом основу два 
пута, и то у виду доприноса за запошљавање, јер радник за 
вријеме привремене незапослености може остварити право 
на материјално обезбјеђење код Завода за запошљавање, и 
у виду поменуте отпремнине, предвиђене овим законом, те 
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да јубиларну награду могу уговорити искључиво радник и 
послодавац; док је регулисање помоћи раднику прејудицира-
но. С тим у вези подносилац приједлога истиче да по наведе-
ним основима издваја знатно већи износ средстава за бруто 
плату по запосленом раднику на мјесечном нивоу. Предлаже 
да Суд утврди да оспорене законске одредбе нису у саглас-
ности са Уставом Републике Српске.      

Народна скупштина Републике Српске није доставила 
одговор на наводе из приједлога. 

Оспореном одредбом члана 75. став 4. Закона о раду 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 1/16) прописа-
но је да се вријеме одмора из ст. 1. до 3. овог члана урачунава 
у радно вријеме. 

Оспореном одредбом члана 87. став 2. овог закона про-
писано је да радник остварује право на регрес за коришћење 
годишњег одмора у складу са законом и колективним угово-
ром.

Оспореним чланом 89. Закона прописано је да радник 
има право да уз накнаду плате одсуствује с посла у сљедећим 
случајевима: ступања у брак, рођења дјетета, добровољног 
давања крви, теже болести или смрти члана породице и у 
другим случајевима одређеним општим актом и уговором о 
раду (став 1), да плаћено одсуство из става 1. овог члана не 
може бити дуже од пет радних дана у току једне календар-
ске године, осим у случају смрти члана породице, уколико 
се законом, општим актом или уговором о раду не одреди 
другачије (став 2), да радник, у случају потребе, може у току 
календарске године користити плаћено одсуство по више 
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основа (став 3), да послодавац може, на захтјев радника, одо-
брити плаћено одсуство дуже од пет радних дана у току ка-
лендарске године у оправданим случајевима (став 4), да је уз 
захтјев за коришћење плаћеног одсуства по свим основима 
потребно приложити одговарајући доказ о постојању случаја 
за који се тражи плаћено одсуство (став 5) и да се чланом 
породице, у смислу става 1. овог члана, сматрају брачни и 
ванбрачни супружници, њихова дјеца (брачна, ванбрачна и 
усвојена), пасторчад, дјеца узета под старатељство и друга 
дјеца без родитеља узета на издржавање, мајка, отац, очух, 
маћеха, усвојилац, а дјед и баба по мајци и по оцу, браћа и 
сестре, ако живе у заједничком домаћинству (став 6). 

Оспореном одредбом члана 112. став 5. овог закона 
прописано је да се накнада плате из става 1. овог члана ост-
варује на терет Јавног фонда за дјечију заштиту Републике 
Српске. 

Оспореним одредбама члана 123. ст. 2, 3. и 4. овог за-
кона прописано је да су елементи за одређивање плате из 
става 1. овог члана коефицијент сложености посла и цијена 
рада, уколико законом и колективним уговором није друга-
чије одређено, те да уколико цијена рада за подручје, област 
или грану није утврђена актима из става 2. овог члана, цијену 
рада одлуком утврђује Влада Републике Српске на приједлог 
Економско-социјалног савјета Републике Српске, а на осно-
ву захтјева заинтересоване стране, а ако Економско-социјал-
ни савјет не достави приједлог одлуке из става 3. овог члана 
у року од 15 дана од дана пријема захтјева заинтересоване 
стране, одлуку о цијени рада доноси Влада Републике Срп-
ске у наредном од 15 дана.   
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Оспореном одредбом члана 124. став 1. овог закона 
прописано је да се плата из члана 123. овог закона увећава 
0,3% за сваку годину радног стажа, уколико другим законом, 
колективним уговором или уговором о раду није другачије 
одређено. 

Оспореним одредбама члана 132. став 1. тач. 2, 4. и 5. 
овог закона прописано је да послодавац раднику исплаћује 
накнаду трошкова превоза код доласка на посао и повратка с 
посла, уколико превоз није организован од стране послодав-
ца, трошкове једног топлог оброка за вријеме једног радног 
дана, као и у случају обављања прековременог рада дужег од 
три часа дневно, уколико код послодавца није организована 
исхрана радника, и отпремнину приликом одласка радника 
у пензију. 

Оспореним чланом 133. Закона прописано је да радни-
ку или његовој породици, у складу са општим актом и уго-
вором о раду, припада помоћ у случају: 1) смрти радника, 2) 
смрти члана породице, 3) тешке инвалидности и дуготрајне 
болести радника и 4) у другим случајевима. 

Оспореним чланом 134. истог закона прописано је да, 
уколико се колективним уговором не утврди увећање плате 
из члана 124. став 2, висина примања из члана 132. став 1. 
и висина помоћи из члана 133. овог закона, увећање плате, 
висину помоћи и висину примања, одлуком утврђује Влада 
Републике Српске на приједлог Економско-социјалног савје-
та Републике Српске, а на основу захтјева једне од учесница 
тог колетивног уговора (став 1), а ако Економско-социјални 
савјет не достави приједлог одлуке из става 1. овог члана у 
року од 15 дана од дана пријема захтјева једне од учесница 
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уговора, одлуку из става 1. овог члана доноси Влада Ре-
публике Српске у наредном року од 15 дана (став 2), те да 
се одлука Владе Републике Српске из става 1. овог члана 
примјењује до закључивања колективног уговора којим ће 
ова питања бити регулисана (став 3).   

Оспореном чланом 135. овог закона прописано је да 
се раднику може исплатити јубиларна награда за остварени 
стаж код послодавца, у складу са колективним уговором. 

Оспореним чланом 194. овог закона прописано је да је 
послодавац дужан да раднику који је закључио уговор о раду 
на неодређено вријеме, а којем радни однос престаје отказом 
уговора о раду од стране послодавца након најмање двије го-
дине непрекидног рада код послодавца, исплати отпремнину, 
осим ако му радни однос престаје отказом уговора о раду у 
случајевима из члана 179. став 1. т. 2. и 5. и става 2. и 3. истог 
члана овог закона (став 1), да се висина отпремнине из става 
1. овог члана утврђује општим актом и уговором о раду и 
зависи од дужине рада радника код послодавца, а износи нај-
мање у висини једне трећине нето просјечне мјесечне плате 
радника исплаћене у посљедња три мјесеца прије престанка 
уговора о раду, за сваку навршену годину рада код послода-
вца (став 2), да отпремнина из става 2. овог члана не може 
бити већа од шест просјечних мјесечних плата исплаћених 
раднику у посљедња три мјесеца прије престанка уговора о 
раду (став 3), да се, изузетно од става 2. овог члана, посло-
давац и радник могу споразумјети да се раднику обезбиједи 
неки други вид накнаде умјесто отпремнине (став 4), да се 
право на отпремнину или новчану накнаду радника у другим 
случајевима престанка радног односа утврђује општим ак-
том и уговором о раду (став 5), као и да о начину и роковима 



69

исплате отпремнине послодавац и радник могу закључити 
посебан споразум (став 6).  

Одредбама Устава Републике Српске у односу на које 
подносилац приједлога оспорава наведене одредбе Закона о 
раду утврђено је: да се уставно уређење Републике темељи, 
између осталог, на владавини права и тржишној привреди 
(члан 5. став 1. ал. 4. и 5), да свако по основу рада има право 
на зараду, у складу са законом и колективним уговором (члан 
39. став 5), да запослени имају право на ограничено радно 
вријеме, дневни и седмични одмор, плаћени годишњи одмор 
и одсуства, у складу са законом и колективним уговором, 
право на заштиту на раду, у складу са законом, те да омлади-
на, жене и инвалиди имају посебну заштиту (члан 40), да се 
јемчи, под условима утврђеним законом, право на материјал-
но обезбјеђење за вријеме привремене незапослености (члан 
43. став 2), да се економско и социјално уређење заснивају 
на равноправности свих облика својине и слободном прив-
ређивању, самосталности предузећа и других облика прив-
ређивања у стицању и расподјели добити и слободном кре-
тању робе, рада и капитала у Републици као јединственом 
привредном простору (члан 50) и да закони, статути, други 
прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом 
(члан 108. став 1).    

У поступку оцјењивања уставности оспорених одред-
би наведеног закона, Суд је, поред цитираних уставних од-
редби, имао у виду да је Уставом утврђено: да се слободе и 
права остварују, а дужности испуњавају непосредно на осно-
ву Устава, осим када је Уставом предвиђено да се услови за 
остваривање појединих од њих утврђују законом, те да се за-
коном може прописати начин остваривања појединих права 
и слобода само када је то неопходно за њихово остваривање 
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(члан 49), као и да Република уређује и обезбјеђује, између 
осталог, радне односе, социјално осигурање и друге облике 
социјалне заштите (тачка 12. Амандмана XXXII на Устав, 
којим је замијењен члан 68. Устава).  

Полазећи од наведених уставних одредби Суд је оције-
нио да су оспорене одредбе члана 75. став 4, члана 87. став 
2, члана 89, члана 112. став 5, члана 123. ст. 2, 3. и 4, члана 
124. став 1, члана 132. став 1. т. 2, 4. и 5, те чланова 133, 
134, 135. и 194. Закона о раду донесене сагласно уставним 
овлашћењима законодавца да уређује систем радних одно-
са, а у оквиру тога дефинише радно вријеме, плату, накнаде 
и друга примања, као и услове и начин њиховог обрачуна, 
укључујући накнаде трошкова које припадају запосленима у 
складу са колективним уговором, општим актом и уговором 
о раду, међу којима су: увећање плате за сваку годину рад-
ног стажа, регрес за коришћење годишњег одмора, превоз на 
посао и са посла, исхрана у току рада, отпремнина, плата за 
вријеме коришћења породиљског одсуства, помоћ раднику 
у одређеним случајевима и јубиларна награда за остварени 
радни стаж код послодавца. Наиме, разматрајући оспорене 
одредбе Закона Суд је оцијенио да су исте донесене саглас-
но одредбама чл. 39. став 5, чл. 40, чл. 43. став 2. Устава, 
којим се запосленима гарантује право на зараду по основу 
рада, право на дневни одмор, плаћени одмор и одсуства, 
помоћ и социјална сигурност. Надаље, оспореним прописи-
вањем, имајући у виду да је радно ангажовање посебан уго-
ворени однос који се заснива између послодавца и одређеног 
лица, при чему је послодавац потпуно слободан приликом 
опредјељивања са којим ће лицем закључити уговор о раду 
како у погледу његовог радноправног статуса, тако и у погле-
ду година живота, по оцјени Суда, нису нарушена начела 
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владавине права и тржишне привреде из члана 5. став 1. ал. 
4. и 5. Устава Републике Српске, нити се може довести у везу 
са члановима 50. и 108. став 1. Устава. Поред тога, с обзиром 
на то да је законодавац овлашћен да утврди услове и начин 
остваривања наведених права, Суд је оцијенио да је утврђи-
вање конкретних услова и начина обрачуна основне плате, 
цијене рада, те припадајућих накнада и других примања по 
основу рада, ствар законодавне политике коју Уставни суд, 
сагласно одредбама члана 115. Устава, није надлежан да 
оцјењује. Према истој уставној одредби Суд није надлежан 
да оцјењује оспорене одредбе Закона у односу на Преамбулу 
Устава Републике Српске, као саставни дио Устава, која, пре-
ма својој садржини, нема нормативни, тј. обвезујући, већ по-
литички карактер. 

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове од-
луке. 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, 
Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 
Душко Медић, Ирена Мојовић и академик проф. др Снежана 
Савић.  

    Број: У-8/16                                          ПРЕДСЈЕДНИК
  22. фебруар 2017. године           УСТАВНОГ СУДА
                                                               Мр Џерард Селман 
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С обзиром на то да је законодавац овлашћен да 
утврди услове и начин остваривања права по основу 
рада, Уставни суд је оцијенио да је утврђивање кон-
кретних услова и начина обрачуна основне плате, 
цијене рада, те припадајућих накнада и других при-
мања по основу рада, ствар законодавне политике 
коју Уставни суд није надлежан да оцјењује.
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Рјешење
Број: У11/16 од 22. фебруара 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 22/17

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка г) и чла-
на 61. став 1. тачка д)  Закона о Уставном суду Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 
92/12), на сједници одржаној 22. фебруара 2017. године,  д о 
н и о  ј е 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е

Не прихвата се иницијатива за покретање поступ-
ка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о 
накнади за паркирање због недостајућег броја паркинг 
мјеста („Службени гласник Општине Бијељина” број 
29/08).

О б р а з л о ж е њ е

Саво Б. Бојановић, адвокат из Бијељине, дао је Устав-
ном суду Републике Српске иницијативу за покретање по-
ступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о 
накнади за паркирање због недостајућег броја паркинг мјес-
та („Службени гласник Општине Бијељина” број 29/08). Да-
валац иницијативе, између осталог, наводи да је од дана сту-
пања на снагу Одлуке  овог суда број: У-76/14 од 23. децембра 
2015. године, којом је утврђено да Одлука о накнади за пар-
кирање због недостајућег броја паркинг мјеста („Службени 
гласник Општине Бијељина” број 7/14) није у сагласности 
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са Уставом Републике Српске и Законом о уређењу просто-
ра и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 
40/13), а оспореном одлуком у члану 7. је било прописано да 
престаје да важи Одлука о накнади за паркирање због недос-
тајућег броја паркинг мјеста („Службени гласник Општине 
Бијељина” број 29/08), па да је и даље у примјени оспорена 
одлука. Давалац иницијативе наводи да члан 71. став 2. Зако-
на о уређењу простора („Службени гласник Републике Срп-
ске“ бр. 84/02, 14/03, 112/06 и 53/07) није могао бити правни 
основ за њено доношење, пошто се не односи на накнаду 
за паркирање, као и то да је Скупштина Општине Бијељина 
овом одлуком прекорачила границе овлашћења које јој је дао 
законодавац. С обзиром на то да давалац иницијативе сматра 
да је оспорена одлука због несагласности са законом и неус-
тавна, предлаже да Суд на основу члана 108. Устава Републи-
ке Српске утврди њену неуставност и незаконитост.

У одговору на наводе из иницијативе, који је Уставном 
суду доставила Скупштина Града Бијељина, поред осталог, 
наведено је да су нетачни наводи даваоца иницијативе да се 
оспорена одлука примјењује, него се, супротно томе, истиче 
да се на наведене односе не примјењује ни оспорена одлука, 
нити било који други акт. Поред тога, истичући да је Суд већ 
одлучивао о оспореној одлуци и да Рјешењем У-76/14 од 29. 
октобра 2014. године није прихватио иницијативу за покре-
тање поступка за оцјењивање уставности и законитости ове 
одлуке, предлажу да Суд не прихвати поднесену иницијативу.

Оспорену Одлуку о накнади за паркирање због недос-
тајућег броја паркинг мјеста („Службени гласник Општи-
не Бијељина” број 29/08) Скупштина Општине Бијељина је 
донијела позивајући се на члан 71. став 2. Закона о уређењу 
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простора („Службени гласник Републике Српске“ бр. 84/02, 
14/03, 112/06 и 53/07) и члан 35. Статута Општине Бијељи-
на („Службени гласник Општине Бијељина” бр. 5/05, 6/05 
и 6/06). Чланом 1. Одлуке прописано је да се овом одлу-
ком уређује накнада за паркирање по јединици стамбеног и 
пословног простора за недостајући број паркинг мјеста који 
су дужни платити инвеститори приликом грађења стамбених 
и стамбено-пословних објеката вишепородичног типа ста-
новања у зони обухвата Регулационог плана „Центар града“ 
Бијељина и Регулационог плана „Филип Вишњић“ Бијељина.

Суд је утврдио да је у истој правној ствари донио Од-
луку број У-76/14 од 23. децембра 2015. године („Службени 
гласник Републике Српске“ број 3/16), којом је оцијенио да 
Одлука о накнади за недостајућа паркинг-мјеста („Службе-
ни гласник Града Бијељина“ број 7/14) није у сагласности 
са Уставом Републике Српске и Законом о уређењу просто-
ра и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 
40/13). Тачни су наводи у иницијативи да је овом одлуком, 
чије је важење усљед наведене одлуке Суда престало (члан 
7), било прописано да њеним ступањем на снагу престаје 
да важи Одлука о накнади за паркирање због недостајућег 
броја паркинг мјеста („Службени гласник Општине Бијељи-
на” број 29/08). Међутим, Суд је утврдио да у истом пред-
мету, својим Рјешењем број У-76/14 од 29. октобра 2014. 
године, које је 5. новембра 2014. године достављено овом 
подносиоцу иницијативе, као и Скупштини Града Бијељи-
на, поред осталог, није прихватио иницијативу за покретање 
поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о 
накнади за паркирање због недостајућег броја паркинг мјес-
та („Службени гласник Општине Бијељина” број 29/08). У 
образложењу наведеног Рјешења, у дијелу који се односи на 
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разлоге неприхватања иницијативе, наведено је да је Закон о 
уређењу простора („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 84/02, 14/03, 112/06 и 53/07), који је наведен као правни 
основ за доношење оспорене одлуке, престао да важи прије 
подношења иницијативе и да Суд не може оцјењивати са-
гласност општег акта са законом који је престао да важи, јер 
тај закон није више дио правног поретка Републике Српске, 
на основу чега је Суд оцијенио да не постоје процесне прет-
поставке за вођење поступка и одлучивање о уставности и 
законитости ове одлуке. 

Имајући у виду да је Суд већ одлучивао о уставности 
и законитости Одлуке о накнади за паркирање због недос-
тајућег броја паркинг мјеста („Службени гласник Општине 
Бијељина” број 29/08), дакле, о истој правној ствари, 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 иницијативу не  прихвати. 

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

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда, мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, 
Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 
Душко Медић, Ирена Мојовић и академик проф. др Снежана 
Савић. 

Број: У-11/16                                               ПРЕДСЈЕДНИК
22. фебруар 2017. године                УСТАВНОГ СУДА
                                                                    Мр Џерард Селман      
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Уставни суд неће прихватити иницијативу за 
покретање поступка за оцјењивање уставности и 
законитости општег акта у случају када је својом 
ранијом одлуком већ одлучио о истој ствари.
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Рјешење
Број: У13/16 oд 22. фебруара 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 22/17

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 Репу-
блике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 
104/11 и 92/12), на сједници одржаној 22. фебруара 2017. 
године, д о н и о  ј е 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-
ности члана 87. Закона о премјеру и катастру Републике 
Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 6/12 и 
110/16). 

О б р а з л о ж е њ е

Живко Шкрбић из Челинца дао је Уставном суду Ре-
публике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за покре-
тање поступка за оцјењивање уставности члана 87. Закона о 
премјеру и катастру Републике Српске («Службени гласник 
Републике Српске» број 6/12), која је накнадно прецизирана. 
Давалац иницијативе оспорава поменуту одредбу Закона у од-
носу на члан 115. став 1. Устава Републике Српске, те члано-
ве 7. и 13. Закона о управним споровима («Службени гласник 
Републике Српске» бр. 109/05 и 63/11) у вези са чланом 129. 
Закона о општем управном поступку («Службени гласник 
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Републике Српске» бр. 13/02, 87/07 и 50/10). У образложењу је, 
уз истицање става 3. оспореног члана 87. Закона, наведено да 
поука о правном лијеку није правилно формулисана, јер се уп-
равни спор не може водити против првостепеног рјешења, већ 
против коначног управног акта, чиме је онемогућено странци 
у поступку право приступа суду у законском року. Стога је, 
како наводи давалац иницијативе, оспорена одредба Закона у 
супротности са чл. 7. и 13. Закона о управним споровима у 
вези са чланом 129. Закона о општем управном поступку.  

 Народна скупштина Републике Српске доставила је 
одговор у коме се, прије свега, истиче да Уставни суд на ос-
нову члана 115. Устава није надлежан да оцјењује међусобну 
усаглашеност закона, те да је присутно погрешно тумачење 
одредби Устава и оспорене законске одредбе, као и незадо-
вољство оспореним законским рјешењем. Уз то, наводи се: 
да комисија у поступку оснивања катастра непокретности 
излаже техничке податке о непокретностима, права на ис-
тим и њихове носиоце уписане у јавним евиденцијама; да је 
оспореном одредбом Закона утврђено право странке да, ако 
сматра да су ти подаци, као резултат извршеног и примље-
ног премјера од органа управе, спорни поднесе жалбу Ре-
публичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, 
као другостепеном органу, као и да покрене управни спор 
пред надлежним судом поводом рјешења којим је одлучено 
о жалби, односно да незадовољна странка може, у погледу 
права на непокретностима и носилаца истих уписаних у јав-
ним евиденцијама, покренути спор пред судом надлежним 
за рјешавање спорних власничких односа на непокретнос-
тима, у року од 30 дана од дана пријема рјешења Комисије 
за излагање података. Предлаже се да Суд дату иницијативу 
не прихвати. 
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Оспореним чланом 87. Закона о премјеру и катастру 
Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» 
број 6/12) прописано је да се против рјешења комисије из 
члана 86. овог закона може изјавити жалба Републичкој 
управи за геодетске и имовинско-правне послове у року 
од 15 дана од дана пријема рјешења (став 1), да се жалбом 
може побијати рјешење само у погледу утврђених подата-
ка премјера и катастарског класирања земљишта (став 2), да 
се у погледу утврђивања права на непокретностима може у 
року од 30 дана од дана пријема рјешења покренути спор код 
надлежног суда (став 3), да се у случају из става 3. овог чла-
на прекида поступак до правоснажног окончања поступка 
пред надлежним судом (став 4) и да је Републичка управа за 
геодетске и имовинско-правне послове дужна да донесе рје-
шење по жалби прије ступања на снагу катастра непокрет-
ности (став 5).  

У току поступка пред Судом дошло је до измјена и 
допуна оспореног члана Закона, и то тако да се чланом 
16. Закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и 
катастру Републике Српске («Службени гласник Републи-
ке Српске» број 110/16) у члану 87. у ставу 3. оспореног 
Закона о премјеру и катастру Републике Српске («Служ-
бени гласник Републике Српске» број 6/12) ријеч «спор» 
замјењује ријечима «парнични или ванпарнични посту-
пак», док је став 4. промијењен и гласи: «У случају из ста-
ва 3. овог члана Комисија наставља поступак оснивања 
катастра непокретности, с тим што ће се у Б лист привре-
меног листа непокретности уписати забиљежба парнич-
ног, односно ванпарничног поступка».     

 С обзиром на наведено, Суд је, на основу члана 42. 
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став 1. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службе-
ни гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), контролу 
уставности оспорене норме проширио и на предметне измје-
не и допуне члана 87. Закона о премјеру и катастру Републи-
ке Српске. 

  
 Чланом 115. Устава Републике Српске, у односу на 

који давалац иницијативе оспорава поменуту законску од-
редбу, утврђено је да Уставни суд одлучује о сагласности 
закона, других прописа и општих аката са Уставом (тачка 
1), одлучује о сагласности прописа и општих аката са за-
коном (тачка 2), рјешава сукоб надлежности између органа 
законодавне, извршне и судске власти (тачка 3), рјешава су-
коб надлежности између органа Републике, града и општи-
не (тачка 4) и одлучује о сагласности програма, статута и 
других општих аката политичких организација са Уставом 
и законом. 

  
Одредбама Устава Републике Српске које су, по оцјени 

Суда, од значаја за оцјену основаности навода даваоца ини-
цијативе утврђено је да свако има право на једнаку заштиту 
својих права у поступку пред судом и другим државним ор-
ганом и организацијом, те да је свакоме зајемчено право на 
жалбу или друго правно средство против одлуке којом се рје-
шава о његовом праву или на законом заснованом интересу 
(члан 16), да Република уређује и обезбјеђује, између оста-
лог, својинске и облигационе односе и заштиту свих облика 
својине, организацију, надлежности и рад републичких орга-
на, као и друге односе од интереса за Републику (тачка 6, 10. 
и 18. Амандмана XXXII, којим је замијењен члан 68. Устава) 
и да послове државне управе обављају министарства и дру-
ги републички органи управе, који проводе законе и друге 
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прописе и опште акте, рјешавају у управним стварима, врше 
управни надзор и обављају друге управне послове утврђене 
законом (члан 97. став 1. и 2). 

Оцјењујући основаност навода даваоца иницијати-
ве, Суд је имао у виду да су Законом о премјеру и катастру 
Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» 
бр. 6/12 и 110/16) уређени управни и стручни послови који 
се односе на премјер Републике Српске, катастар непокрет-
ности, катастар водова, основне геодетске радове, адресни 
регистар, регистар цијена непокретности, топографско-кар-
тографску дјелатност, Геоинформациони систем Републичке 
управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике 
Српске, инфраструктуру геопросторних података Републике 
Српске и геодетске радове у инжињерско-техничким облас-
тима (члан 1), тако да су вршење премјера и израда катастра 
непокретности, његово одржавање и обнова, уписи права на 
непокретностима послови од општег интереса за Републику, 
те да се за рјешавање, поред осталих, питања поступка која 
нису уређена овим законом примјењују одредбе закона којим 
се уређује парнични, ванпарнични поступак, општи управни 
поступак и управни спор, а да управне и стручне послове 
поводом наведеног, поред послова одређених Законом о ре-
публичкој управи, обавља Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове (чл. 6, 7. и 10). 

 
Поред тога, одредбама чл. 71. до 89. Закона уређено 

је оснивање катастра непокретности према подацима катас-
тарске евиденције, земљишне књиге, књиге уложених уго-
вора о откупу стамбених зграда и станова и књиге уложених 
уговора о продаји пословних зграда, пословних просторија 
и гаража, катастарског или комасационог премјера, те у 
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поступку излагања на јавни увид података о непокретнос-
тима и утврђивања права на непокретностима (чл. 71. до 
75). Излагање података у циљу оснивања катастра непокрет-
ности према поменутим евиденцијама обавља комисија за 
излагање, коју формира Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове за једну или више катастарских 
општина, са одређеним дужностима и обавезама, да ће коми-
сија, уколико се у поступку излагања установи да је спорно 
право својине или друго право на непокретностима, чије је 
рјешавање у надлежности судова, странку са мање вјероват-
ним правом упутити да у року од 30 дана од дана излагања 
покрене код надлежног суда парнични, односно ванпарнич-
ни поступак, о чему комисија врши забиљежбу, односно да 
ће комисија, уколико се у поступку излагања установи да је 
спорно право својине чије је рјешавање у надлежности орга-
на управе, странку са мање вјероватним правом упутити да 
у року од 30 дана од дана излагања покрене управни посту-
пак за рјешавање тих односа код надлежног органа управе 
за имовинско-правне послове и о томе врши забиљежбу, док 
је странка дужна да у даљем року од 8 дана комисији по-
днесе доказ о покретању поступка, да комисија, на основу 
чињеница утврђених у поступку, укључујући и скраћени по-
ступак, излагања на јавни увид података о непокретностима 
и утврђивања права на непокретностима, доноси рјешење, 
које садржи податке о непокретностима, означење права на 
непокретности и носиоце тих права, ограничење везано за 
располагање непокретностима, налог за упис података о не-
покретностима и носиоцима права на непокретностима, те 
да пописни лист са овим подацима чини саставни дио рје-
шења (чл. 76. до 86). Између осталог, оспореним чланом 87. 
овог закона прописано је да да се против рјешења комисије 
из члана 86. овог закона може изјавити жалба Републичкој 
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управи за геодетске и имовинско-правне послове у року од 
15 дана од дана пријема рјешења, којом се може побијати 
рјешење само у погледу утврђених података премјера и ка-
тастарског класирања земљишта, те да се у погледу утврђи-
вања права на непокретностима може у року од 30 дана од 
дана пријема рјешења покренути парнични или ванпарнич-
ни поступак код надлежног суда и да се у том случају по-
ступак прекида до правоснажног окончања поступка пред 
надлежним судом, о чему комисија врши забиљежбу у Б 
листу привременог листа непокретности, док је Републичка 
управа за геодетске и имовинско-правне послове дужна да 
донесе рјешење по жалби прије ступања на снагу катастра 
непокретности.  

Имајући у виду наведене уставне и законске одредбе 
Суд је оцијенио да је законодавац, у складу са својим уставним 
овлашћењима, уредио област премјера и катастра непокрет-
ности, а у оквиру тога оснивање катастра непокретности у 
поступку излагања на јавни увид података о непокретности-
ма и утврђивања права на непокретностима, који проводи ко-
мисија за излагање и доноси рјешење прописаног садржаја, 
против којег се може изјавити жалба другостепеном органу, 
тј. Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне 
послове. Оцјењујући начин на који је предметном законском 
одредбом регулисано ово питање, Суд је утврдио да оваквим 
прописивањем није дошло до повреде уставних гаранција 
из члана 16. Устава. Наиме, уређујући поменути поступак и 
остваривање права из имовинско-правне области, законода-
вац је, по оцјени Суда, имајући у виду специфичност односа 
које регулише овај закон и чињенице које се у конкретном 
случају доказују, оспореним законским рјешењем предви-
дио изјављивање жалбе на рјешење комисије за излагање 
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података, у року од 15 дана од пријема истог, искључиво у 
погледу утврђених података премјера и катастарског класи-
рања земљишта, док је у погледу статусних питања имовин-
ских права обезбијеђена судска заштита у року од 30 дана, у 
ком случају се прекида поступак код органа управе до пра-
воснажног окончања поступка пред надлежним судом. Уз то, 
поред прописивања различитих могућности поступања ове 
комисије приликом оснивања катастра непокретности, овим 
законом је прописано да се за рјешавање питања поступка 
која нису уређена овим законом примјењују одредбе закона 
којим се уређују парнични, ванпарнични поступак, општи 
управни поступак и управни спор (члан 7).     

Из наведеног произлази да оспорено законско рјешење 
није несагласно са уставним принципима из чл. 111. и 113. 
Устава Републике Српске, којима је утврђено да државни ор-
гани и организације које врше јавна овлашћења могу у поје-
диначним стварима рјешавати о правима и обавезама грађана 
или примјењивати мјере принуде и ограничења само у зако-
ном 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 предвиђе-
но правно средство, као и да се против појединачних аката 
судова, управних и других државних органа, као и организа-
ција које врше јавна овлашћења, донесених у првом степену, 
може изјавити жалба надлежном органу, те да о законитости 
ових аката одлучује суд у управном спору, ако за одређену 
ствар није законом предвиђена друга судска заштита. С обзи-
ром на то да је оспорена законска одредба донесена сагласно 
и овим уставним принципима, Суд је оцјенио да су наводи 
даваоца иницијативе неосновани. 
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У погледу захтјева даваоца иницијативе за оцјењи-
вање сагласности оспорене законске одредбе са чл. 7. и 13. 
Закона о управним споровима у вези са чланом 129. Закона 
о општем управном поступку, Суд није прихватио иниција-
тиву јер, према члану 115. Устава, није надлежан да оцјењује 
међусобну сагласност појединих закона Републике Српске. 

Како је у току претходног поступка правно стање пот-
пуно 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 Репу-
блике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), одлучио без доношења 
рјешења о покретању поступка.

  

На основу изложеног Суд је одлучио као у диспозити-
ву овог рјешења. 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, 
Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 
Душко Медић,  Ирена Мојовић и академик проф. др Снежа-
на Савић.  

Број: У-13/16                                                ПРЕДСЈЕДНИК
22. фебруар 2017. године                УСТАВНОГ СУДА
                                                                     Мр Џерард Селман      



88

Нема повреде уставног принципа да је свакоме 
зајамчено право на жалбу или друго правно сред-
ство прoтив одлуке којом се рјешава о његовом 
праву или на законом заснованом интересу када 
законодавац, уређујући поступак за остваривање 
права из имовинско-правне области, оспореним за-
конским рјешењем предвиди изјављивање жалбе на 
рјешење комисије за излагање података, у року од 15 
дана од пријема истог, искључиво у погледу утврђе-
них података премјера и катастарског класирања 
земљишта, док је у погледу статусних питања имо-
винских права обезбијеђена судска заштита у року 
од 30 дана.
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Одлука
Број: У-27/16 од 22. фебруара 2017. године

“Службени гласник Републике Српске” број 22/17

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а), члана 
40. став 5, члана 60. став 1. тач а) и б) и члана 61. став 1. тач-
ка  д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници 
одржаној 22. фебруара 2017. године, д о н и о    ј е

О Д Л У К У

Утврђује се да члан 10. ст. 2, 3. и 4. Одлуке о произ-
водњи и испоруци топлотне енергије („Службени гласник 
Општине Градишка“ број 8/13) и Општи услови за испо-
руку топлотне енергије  (Службени гласник Општине 
Градишка“ број 1/14) нису у сагласности са Уставом Ре-
публике Српске и Законом о комуналним дјелатностима 
(„Службени гласник Републике Српске” број 124/11).

Не прихвата се иницијатива за покретање поступ-
ка за оцјењивање уставности и законитости Рјешења 
број: 02-022-164/13 од 31. децембра 2013. године и Цје-
новника услуге гријања са тарифним моделима број: 265-
1/12/2013 од 31. децембра 2013. године („Службени глас-
ник Општине Градишка“ број 1/14). 

О б р а з л о ж е њ е

Свјетлана Капетановић из Градишке дала је Уставном 
суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка 
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за оцјењивање уставности и законитости Рјешења број: 02-
022-164/13 од 31. децембра 2013. године, које је донио на-
челник Општине Градишка, и њиме одобрених Општих ус-
лова за испоруку топлотне енергије, те Цјеновника услуге 
гријања са тарифним моделима број: 265-1/12/2013 од 31. 
децембра 2013. године, све објављено у „Службеном гласни-
ку Општине Градишка“ број 1/14.  Из садржине иницијативе 
произлази да давалац иницијативе оспорава члан 6. ст. 1. и 3, 
члан  31. тачка 1, члан  32. став 3, члан  35. и члан 38. став 2. 
Општих услова и то члан 6. ст. 1. и 3, члан 31. тачка 1, те члан 
38. став 2. због несагласности са Законом о облигационим 
односима (“Службени лист СФРЈ” бр. 29/78, 39/85, 57/89 и 
“Службени гласник Републике Српске” бр. 17/93, 3/96, 39/03 
и 74/04), затим члан 6. ст. 1. и 3, те чланове  31. тачка 1, 
члан 32. став 3. и  38. став 2. због несагласности са Законом 
о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републи-
ке Српске” број 124/11), а чланове 32. став 3. и 38. став 2. 
због њихове несагласности са Законом о заштити потрошача 
у Републици Српској („Службени гласник Републике Срп-
ске” бр. 6/12 и 63/14) и чланом 108. став 2. Устава Републи-
ке Српске. Давалац иницијативе није навео у односу на који 
закон тражи оцјену члана 35. Општих услова те Цјеновника, 
као ни разлоге оспоравања Рјешења, које је донио начелник 
Општине Градишка а којим се даје сагласност на оспорене 
опште услове. Предлаже да Суд утврди да оспорени акти 
нису у сагласности са Уставом Републике Српске и законом. 

Накнадно су Стоја Цвијић и Владана Витковић, обје 
из Градишке, дале заједничку иницијативу за покретање 
поступка за оцјењивање уставности и законитости  чла-
на 3. став 2. и 4, члана 32. став 3, члана 35. став 2. и члана 
38. став 2. Општих услова за испоруку топлотне енергије 
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и Цјеновника услуге гријања са тарифним моделима број: 
265-1/12/2013 од 31. децембра 2013. године, које је донио 
директор ИЕЕ д.о.о за енергетику и екологију Бања Лука, 
ИЕЕ ПЈ „Топлана“ Градишка и који су објављени у „Служ-
беном  гласнику Општине Градишка“ број 1/14,  те Рјешења 
број: 02-022-164/13 од 31. децембра 2013. године („Служ-
бени гласник Општине Градишка“ број 1/14), које је донио 
начелник Општине Градишка. Оспорене одредбе наведених 
општих услова, као и Тарифни модел Т1 Цјеновника дава-
лац иницијативе оспорава у односу на члан 5. став 1. алинеја 
5. и члан 108. став 2. Устава Републике Српске, те Закон о 
облигационим односима, Закон о комуналним дјелатности-
ма, Закон о заштити потрошача у Републици Српској, као и 
Закон о регулисању цијена („Службени гласник Републике 
Српске“ број 18/09). Уз то, примјена оспорених аката је, по 
мишљењу даваоца иницијативе, у супротности са одредбама 
Закона о стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске” број 124/08).

Суд је, на сједници одржаној 13. јула 2016. године, са-
гласно члану 9. Пословника о раду Уставног суда Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/12, 
29/13 и 90/14), одлучио да о иницијативама води јединствен 
поступак, припајајући иницијативу број У-56/16 првоприс-
пјелој иницијативи У-27/16.

     
У одговору на иницијативу који је доставио начелник 

општине Градишка наводи се да је Скупштина Општине 
Градишка, на основу овлашћења из Закона о комуналним 
дјелатностима и Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05), до-
нијела Одлуку о производњи и испоруци топлотне енергије 
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(„Службени гласник Општине Градишка“ број 8/13), а на-
кон проведеног поступка јавне набавке и Одлуку о избору 
најповољњијег понуђача („Службени гласник Општине Гра-
дишка“ број 10/03). Поред тога, у одговору се наводи да је 
Одлуком о производњи и испоруци топлотне енергије било 
могуће дефинисани само минималне техничке, еколошке и 
друге захтјеве, због чега је Скупштина Општине дио својих 
овлашћења пренијела на даваоца услуге, односно препусти-
ла даваоцу услуге да детаљније регулише услове за испоруку 
топлотне енергије зависно од коришћених извора енергије, 
с тим да је прописивањем обавезе даваоцу услуге да при-
бави сагласност начелника општине задржала контролу над 
овим дијелом регулативе и њеном примјеном. Оспоравајући 
наводе из иницијативе о незаконитости појединих одреда-
ба Општих услова у одговору се, између осталог, наводи 
да је прописивање као у  члану 6. овог акта у сагласности 
са Одлуком о производњи и испоруци топлотне енергије, 
те члановима 12. и 13. став 1. тачка г)  Закона о одржавању 
зграда („Службени гласник Републике Српске“ број 101/11), 
затим да се приликом прописивања као у члану 31. Општих 
услова водило рачуна о специфичностима даљинског систе-
ма гријања, које посебно долази до изражаја у стамбеним и 
другим зградама, те да се ради само о забрани самосталног 
прикључења или искључења из јединственог топлификацио-
ног система без знања и надзора даваоца услуге, али не и 
о забрани потпуног искључења из јединственог топлифика-
ционог система, уколико то технички услови дозвољавају. С 
тим у вези, у одговору се појашњавају и разлози прописивања 
фиксних трошкова односно наглашава да се ови трошкови 
односе на власнике односно кориснике стамбеног и другог 
простора који су се опредијелили да не користе ову услу-
гу, али због техничких својстава система испоруке топлотне 
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енергије у згради није могуће потпуно искључење, тако да 
преко заједничких инсталација примају одређену количину 
топлотне енергије. Оспоравајући и остале наводе, у одгово-
ру се закључује да је утврђивање одређених обавеза корис-
ницима услуга на начин како је то дефинисано Одлуком о 
производњи и испоруци топлотне енергије и с тим у вези ос-
пореним Општим условима, на које је Рјешењем начелника 
Општине дата сагласност, ова јединица локалне самоуправе 
уредила односе између даваоца и корисника услуга сагласно 
овлашћењима датим Законом о локалној самоуправи, Зако-
ном о комуналним дјелатностима, Законом о заштити пот-
рошача у Републици Српској, Законом о одржавању зграда, 
као и другим законима који регулишу ову област, због чега 
предлажу да Суд не прихвати иницијативу за покретање по-
ступка за оцјењивање уставности и законитости оспорених 
општих аката. 

ИЕЕ д.о.о за енергетику и екологију Бања Лука, ИЕЕ 
ПЈ „Топлана“ Градишка доставило је одговор у којем је, 
прије свега, оспорило надлежност Уставног суда Републике 
Српске за оцјењивање уставности и законитости оспорених 
аката због тога што се иницијативом захтијева оцјена оправ-
даности и цјелисходности како Рјешења, које је донио начел-
ник општине, тако и аката привредног друштва а што, како 
се наводи, сагласно члану 115. Устава, није у надлежности 
Уставног суда. Поред тога, у одговору се наводе одредбе Ус-
тава, те Закона о енергетици („Службени гласник Републике 
Српске“ број 49/09), Закона о комуналним дјелатностима и 
Закона о одржавању зграда из којих, како се наводи, произла-
зи овлашћење јединице локалне самоуправе да својим актом 
уреди права и обавезе даваоца и корисника ове комуналне ус-
луге. У одговору су, такође, оспорени наводи из иницијативе 
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који се односе на поједине одредбе Општих услова, и то тако 
што је наведено да давалац иницијативе погрешно тумачи 
оспорене одредбе, због чега се у одговору дају тумачења ос-
порених одредби Општих услова као и одредаба закона, које 
су основ оспореног нормирања. На крају, овај доносилац ос-
порених аката закључује да трајно и несметано пружа кому-
налну услугу гријања под условима, на начин и према нор-
мативима који су прописани законом и другим прописима, 
те обезбјеђује исправност и функционалност комуналних 
објеката и уређаја а у сврху снабдијевања топлотном енер-
гијом стамбених, пословних и стамбено-пословних објеката 
на територији општине Градишка. 

Суд је Рјешењем број У-119/16 од 28. децембра 2016. 
године, сагласно одредбама члана 4. став 3. Закона о Устав-
ном 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 Репу-
блике Српске“ бр. 144/12, 29/13 и 90/14), покренуо посту-
пак за оцјењивање уставности и законитости члана 10. ст. 2, 
3. и 4. Одлуке о производњи и испоруци топлотне енергије 
(„Службени гласник Општине Градишка“ број 8/13). 

Поред тога, Суд је, сагласно члану 9. Пословника о 
раду Уставног суда Републике Српске, донио рјешење о 
спајању поступака, којим је иницијативу број У-119/16 при-
појио раније евидентираним иницијативама које се воде под 
јединственим бројем У-27/16. 

У одговору на рјешење о покретању поступка који 
је доставила Скупштина Општине Градишка наводи се да 
је Одлука чије су поједине одредбе оспорене донесена на 
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основу овлашћења из члана 6. Закона о комуналним дје-
латностима („Службени гласник Републике Српске“ број 
124/11). Према наводима из одговора оспорено прописивање 
није у несагласности са чланом 102. став 1. Устава, као ни 
са Законом о локалној самоуправи и Законом о комуналним 
дјелатностима из разлога што је Скупштина Општине про-
писујући обавезу давања сагласности на Опште услове које 
доноси привредни субјект, а коју сагласност даје начелник 
Општине, обезбиједила да Општина има одлучујућу улогу у 
овој области.

Одлуку о производњи и испоруци топлотне енергије 
(„Службени гласник Општине Градишка“ број 8/13) доније-
ла је Скупштина Општине Градишка, на основу члана 6. За-
кона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 124/11), члана 30. ал. 2. и 11. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник Републике Српске” 
бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и чланова 17. и 33. Статута 
Општине Градишка (“Службени гласник Општине Градиш-
ка” бр. 8/05, 4/08, 1/09, 3/09, 2/12 и 5/13). Чланом 10. Одлу-
ке прописано је да опште услове у складу са овом одлуком 
прописује давалац услуге, на које сагласност даје начелник 
Општине (став 2), да је давалац услуге којем је повјерено 
обављање комуналне дјелатности обавезан да у року од три-
десет дана донесе Опште услове и затражи сагласност (став 
3), те да се Општи услови не могу примјењивати прије него 
што се добије сагласност на исте, нити се могу мијењати без 
сагласности начелника Општине (став 4). 

Опште услове за испоруку топлотне енергије, који су 
објављени у („Службеном гласнику Општине Градишка“ 
број 1/14 донио је, без означавања правног основа за њихо-
во доношење, директор ИЕЕ д.о.о за енергетику и екологију 
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Бања Лука. Општим условима се, према члану 1, прописују 
услови и начин организовања послова у обављању комунал-
не дјелатности производње и испоруке топлотне енергије из 
топлификационог система, и то: технички и други посебни 
услови за производњу и испоруку топлотне енергије, којима 
се обезбјеђује одређени обим, врста и квалитет услуга (тачка 
1), начин обезбјеђивања континуитета у производњи и испо-
руци топлотне енергије (тачка 2), права и обавезе привред-
ног друштва које обавља производњу и испоруку топлотне 
енергије (у даљем тексту: давалац услуге) и права и обавезе 
потрошача произведене и испоручене топлотне енергије (у 
даљем тексту: потрошач) (тачка 3) и начин наплате цијене 
за произведену и испоручену топлотну енергију, те права 
потрошача у случају неиспоруке или неквалитетне испоруке 
топлотне енергије (тачка 4). Чланом 3. Општих услова про-
писано је да потрошач преузима произведену и испоручену 
топлотну енергију од даваоца услуге по принципу купопро-
даје (став 2), те да облигациони односи између власника од-
носно закупца стамбених, пословних и стамбено-пословних 
објеката као потрошача, и даваоца услуге започињу редов-
ном испоруком топлотне енергије послије истека пробног 
периода у испоруци топлотне енергије (став 4), а чланом 6. 
ових услова да су у својини или посједу даваоца услуге дије-
лови технолошке цјелине топлификационог система наведе-
ни у члану 5. тач. 1. и 2. ових општих услова, док су цјелине 
топлификационог система наведене под „тачком 3. и 4.“ у 
својини и/или посједу потрошача (став 1), те да топлифика-
циони систем описан одредбама члана 5. функционише као 
јединствена цјелина путем које давалац услуге врши испору-
ку топлотне енергије, при чему одржава комплетан систем о 
трошку власника и/или посједника дијела система који зах-
тијева одржавање (став 3). Према члану 31. Општих услова 
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потрошачу није дозвољено да самостално прикључује или 
искључује секундарне инсталације из топлификационог 
система, односно супротно грађевинској и употребној доз-
воли за предметни објекат (тачка 1), да самостално пуни и 
празни водом секундарне инсталације (тачка 2), повећава 
инсталисану топлотну снагу у објекту (тачка 3) и користи 
секундарне инсталације за уземљење електичних инстала-
ција и уређаја (тачка 4), а према члану 32. ових услова пот-
рошач плаћа трошкове за испоручену топлотну енергију на 
основу утврђене јединичне цијене, у зависности од обима и 
квалитета испоручене топлотне енергије, а у складу са кри-
теријумима утврђеним овим општим условима (став 1), да 
потрошач мјесечно плаћа трошкове за испоручену топлотну 
енергију обрачунате на основу критеријума и цијена утврђе-
них актом даваоца услуге на које сагласност даје јединица 
локалне самоуправе (став 2), да обрачун из става 2. овог чла-
на садржи сталне и промјенљиве трошкове, што је дефини-
сано тарифним моделом (став 3) и да пословни потрошачи 
плаћају трошкове у мјесецима испоруке топлотне енергије, а 
стамбени потрошачи плаћају трошкове током цијеле године 
у 12 мјесечних рата (став 4). Поред тога, чланом 35. ових 
услова је прописано да је давалац услуге, када дође до пре-
кида у испоруци топлотне енергије у топлотној станици који 
траје дуже од 36 сати, дужан да умањи рачун корисника у 
дијелу промјенљивих трошкова сразмјерно времену трајања 
прекида (став 1), те да је потрошач, уколико привремено не 
користи топлотну енергију, обавезан да плаћа сталне трош-
кове утврђене актом даваоца услуге (став 2), док је чланом 
38. став 2. прописана обавеза потрошача да, и након обуста-
ве испоруке топлотне енергије из става 1. овог члана, плаћа 
фиксни дио цијене услуге гријања. 
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У поступку разматрања навода из инцијатива Суд је, 
прије свега, имао у виду члан 102. став 1. тачка 2. Устава Ре-
публике Српске, којим је утврђено да општина преко својих 
органа у складу са законом уређује и обезбјеђује обављање 
комуналних дјелатности.

Поред тога, Суд је имао у виду да је Законом о локал-
ној самоуправи („Службени гласник Републике Српске” бр. 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), који је био на снази у вријеме 
доношења оспорених аката, као и сада важећим Законом о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске” 
број 97/16), прописано да самосталне надлежности општине 
обухватају, поред осталих, уређење и обезбјеђење обављања 
комуналних дјелатности, у оквиру којих је прописана произ-
водња и испорука топлотне енергије (члан 12. тачка б) алинеја 
2. ранијег односно члан 18. тачка 2) подтачка 2. важећег зако-
на), да јединица локалне самоуправе у области стамбено-ко-
муналне дјелатности, између осталих, обезбјеђује обављање 
комуналних дјелатности, организационих, материјалних и 
других услова за изградњу и одржавање комуналних објеката 
и комуналне инфраструктуре (члан 16. алинеја 7. ранијег од-
носно члан 20. тачка 7. важећег закона), као и да скупштина 
општине доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово 
аутентично тумачење (члан 30. став 1. алинеја 2. ранијег од-
носно члан 39. став 2. тачка 2) важећег закона).

Суд је, такође, имао у виду Закон о комуналним дје-
латностима („Службени гласник Републике Српске” број 
124/11) којим се утврђују комуналне дјелатности од посеб-
ног јавног интереса и начин обезбјеђивања посебног јавног 
интереса, организација обављања комуналних дјелатности и 
начин њиховог финансирања (члан 1). Овим законом је, и то 
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чланом 2. став 1. тачка в) и чланом 3. тачка г), између оста-
лог, прописано да се као комунална дјелатност од посебног 
јавног интереса, у смислу овог закона, сматра производња 
и испорука топлотне енергије, која обухвата производњу и 
испоруку паре и топле воде из даљинског централизованог 
извора или појединачних извора за гријање и друге сврхе, 
топловодном мрежом до подстанице потрошача, укључујући 
и подстаницу, а чланом 6. да јединица локалне самоуправе 
обезбјеђује организовано обављање комуналних дјелат-
ности, те да својом одлуком детаљније прописује услове и 
начин обављања комуналних дјелатности (тачка а), мате-
ријалне, техничке и друге услове за финансирање, развој, 
изградњу и одржавање комуналних објеката (тачка б), ус-
лове за функционисање и техничко-технолошко јединство 
система и уређаја (тачка в), могућност за субвенционисану 
цијену комуналне услуге, категорије корисника и услове суб-
венционирања (тачка г) и јединицу обрачуна за сваку врсту 
комуналне услуге и начин наплате комуналних услуга (тачка 
д). Уз то, овим законом је прописано да за обављање кому-
налних дјелатности и других дјелатности од јавног интере-
са јединица локалне самоуправе може основати јавно пре-
дузеће или те послове може повјерити другим привредним 
субјектима који су дужни да комуналну дјелатност која им 
је повјерена обављају у складу са овим законом и другим 
прописима (члан 7. став 1), те да се обављање комуналне 
дјелатности повјерава јавном предузећу актом о оснивању, 
а другим предузећима обављање комуналне дјелатности 
повјерава се уговором којим се регулишу међусобна права 
и обавезе у обављању тих дјелатности (члан 10), и да ције-
ну комуналне услуге утврђује давалац комуналне услуге, а 
сагласност на цијену даје надлежни орган јединице локалне 
самоуправе (члан 20. став 3).
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Из наведених уставних и законских одредби, по оцјени 
Суда, произлази да је производња и испорука топлотне енер-
гије дјелатност од посебног јавног интереса, те да је једини-
ца локалне самоуправе (општина/град) овлашћена да уређује 
обављање комуналних дјелатности, и да својим општим ак-
том (одлуком) детаљно  пропише  услове и начин на који се 
грађанима пружа ова услуга,  материјалне, техничке и друге 
услове за финансирање, развој, изградњу и одржавање кому-
налних објеката, као и услове за функционисање и технич-
ко-технолошко јединство система и уређаја, те да, у оквиру 
тога, пропише могућности за субвенционисану цијену кому-
налне услуге, категорије корисника и услове субвенциони-
рања, те јединицу обрачуна за сваку врсту комуналне услуге 
и начин наплате комуналних услуга. Дакле, законским од-
редбама које су биле релевантне за доношење Одлуке чије 
одредбе су оспорене није утврђена могућност да скупштина 
општине наведено овлашћење  пренесе даваоцу комуналне 
услуге односно предузећу да својим актом прописује опште 
и техничке услове за испоруку топлотне енергије као и ре-
жим гријања. 

Полазећи од наведеног Суд је утврдио да је Скупшти-
на Општине Градишка оспореним одредбама члана 10. ст. 2. 
и 3. Одлуке  изашла из оквира својих законских овлашћења, 
а чињеница да оспорене одредбе нису у сагласности са за-
коном за чије извршење су донесене чини их неуставним и 
са становишта члана 108. став 2. Устава Републике Српске, 
према коме прописи и други општи акти морају бити у са-
гласности са законом. 

Имајући у виду да су оспореним ставом 4. члана 10. 
Одлуке уређена питања која су у непосредној правној вези са  
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ставовима 2. и 3. овог члана Одлуке, за које је утврђено  да 
нису у сагласности са Законом о комуналним дјелатностима, 
а самим тим ни са Уставом, Суд је, из тих  разлога, утврдио 
да и став 4. оспореног члан 10. није у сагласности са Уста-
вом.

С обзиром на то да из наведених законских одредаба 
произлази да једино скупштина општине/града може да до-
носи опште акте у овој области а да је јавно предузеће однос-
но предузеће коме је уговором повјерено обављање комунал-
не дјелатности овлашћено само да утврди цијену комуналне 
услуге, уз сагласност надлежног органа јединице локалне 
самоуправе,  Суд је утврдио да су Општим условима за ис-
поруку топлотне енергије, којим су регулисани технички и 
други посебни услови за производњу и испоруку топлотне 
енергије, начин обезбјеђивања континуитета у производњи и 
испоруци топлотне енергије,  затим права и обавезе привред-
ног друштва које обавља производњу и испоруку топлотне 
енергије као и права и обавезе потрошача произведене и ис-
поручене топлотне енергије, те начин наплате цијене за про-
изведену и испоручену топлотну енергију ‒ уређени односи 
који се на основу закона уређују искључиво актом јединице 
локалне самоуправе. Како је оспорени акт донио директор 
привредног субјекта, које према наведеним законима није 
овлашћено да својим актом уређује ове односе, Општи усло-
ви, по оцјени Суда, у цјелини нису у сагласности са Законом 
о комуналним дјелатностима.

Имајући у виду да Општи услови за испоруку топлотне 
енергије нису у сагласности са законом, а да према одредби 
члана 108. став 2. Устава прописи и други општи акти морају 
бити у сагласности са законом, наведени Општи услови нису 
у сагласности ни са Уставом. 
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Како оспорени Општи услови за испоруку топлотне 
енергије у цијелости нису у сагласности са Уставом и зако-
ном, Суд је оцијенио да није потребно посебно одлучивати о 
уставности и законитости појединих његових одредби, како 
је то у иницијативама тражено. 

У погледу дијела иницијативе којим је тражена оцјена 
уставности и законитости Цјеновника услуге гријања са та-
рифним моделима („Службени гласник Општине Градишка“ 
1/14), те Рјешења начелника Општине Градишка, број: 02-022-
164/13 од 31. децембра 2013. године, којим се даје сагласност 
на Опште услове за испоруку топлотне енергије, Суд је имао 
у виду одредбе члана 115. Устава, према којим Уставни суд 
одлучује о сагласности закона са Уставом и о сагласности дру-
гих прописа и општих аката са Уставом и законом.

Имајући у виду садржину и правну природу ових ака-
та Суд је утврдио да оспорено рјешење и оспорени цјенов-
ник, без обзира на форму, немају карактер општих аката чију 
уставност и законитост, сагласно одредби члана 115. Уста-
ва, оцјењује Уставни суд. Наиме, ради се о акту (оспорено 
рјешење) којим је начелник Општине, у складу са Одлуком 
Скупштине Општине, дао сагласност на акт који је донио 
давалац комуналне услуге, дакле ИЕЕ д.о.о за енергетику и 
екологију Бања Лука, ИЕЕ ПЈ „Топлана“ Градишка, односно 
акту (оспорени цјеновник) којим се утврђује висина новчаног 
износа који се наплаћује за испоручену топлотну енергију. 

С обзиром на то да се ради о појединачним а не 
општим актима Суд, на основу члана 37. став 1. тачка а) За-
кона о Уставном суду Републике Српске (Службени гласник 
Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), због ненадлежности 
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није прихватио иницијативу у овом дијелу. 

Како је у току претходног поступка правно стање пот-
пуно 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 Репу-
блике Српске“ број 104/11), одлучио без доношења рјешења 
о покретању поступка.

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове 
одлуке.

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, 
Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 
Душко Медић, Ирена Мојовић и академик  проф. др Снежа-
на Савић.

Број: У-27/16                                                 ПРЕДСЈЕДНИК
22. фебруар 2017. године                 УСТАВНОГ СУДА
                                                                     Мр Џерард Селман

С обзиром на то да је једино скупштина локалне 
самоуправе надлежна да доноси опште акте у кому-
налној области, а да је вршилац комуналне дјелат-
ности овлашћен само да утврди цијену комуналне 
услуге уз сагласност надлежног органа јединице ло-
калне самоуправе, Уставни суд је утврдио да је ос-
порени нормативни акт којег је неовлашћено донио 
директор привредног субјекта у цјелини несагласан 
са релевантним законом.
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Одлука
Број: У-32/16 од 22. фебруара 2017. године

“Службени гласник Републике Српске” број 22/17

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 Репу-
блике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 22. 
фебруара 2017. године, д о н и о   ј е

О Д Л У К У

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности 
члана 201. Закона о раду („Службени гласник Републике 
Српске“ број 1/16). 

О б р а з л о ж е њ е

Савез синдиката Републике Српске приједлогом је по-
кренуо поступак за оцјењивање уставности члана 201. Закона 
о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16) у 
односу на чланове 16. и 48. Устава Републике Српске. Пред-
лагач сматра да се оспореним законским рјешењем којим се 
условљава радник коме је повријеђено право из радног од-
носа да се прије подношења тужбе надлежном суду  прет-
ходно обрати Агенцији за мирно рјешавање радних спорова, 
као и одређивањем рокова за подношење приједлога за мир-
но рјешавање радног спора односно тужбе за заштиту пра-
ва радника надлежном суду, онемогућава адекватна правна 
заштита повријеђених односно угрожених права из радног 
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односа. С тим у вези предлагач указује на одговор који је 
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републи-
ке Српске доставило Синдикату из којег, како се наводи, про-
излази да радник прије обраћања суду мора да покрене по-
ступак пред надлежним органом за мирно рјешавање радних 
спорова, односно да се без претходног подношења пријед-
лога за мирно рјешавање радног спора надлежном органу не 
може захтијевати заштита повријеђеног права пред надлеж-
ним судом. Поред овога, у приједлогу се наводи да оспорено 
законско рјешење није у сагласности са чланом 6. Европске 
конвенције за заштиту људских права и основних слобода из 
које, како се наводи, произлази да нема ограничавања и ус-
ловљавања обраћања суду, те чланом 3. Директиве 2008/52/
ЕС Европског парламента и Савјета од 21. маја 2008. године 
о одређеним аспектима медијације у грађанским и привред-
ним споровима, који прописује добровољност а не обавез-
ност као битан елемент мирног рјешавања радних спорова. 
На основу изложеног предлаже да Суд утврди да оспорени 
члан Закона о раду није у сагласности са Уставом Републике 
Српске. 

Уставном суду је, поред наведеног приједлога, под-
несена и иницијатива за оцјењивање уставности члана 201. 
став 6. Закона о раду („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број 1/16). Давалац иницијативе ‒ Правобранилаштво 
Републике Српске, сједиште замјеника Фоча, оспорава на-
ведену законску одредбу са становишта њене сагласности са 
чланом 5. став 1. алинеја 4. Устава Републике Српске. Об-
разлажући разлоге оспоравања давалац иницијативе указује 
на члан 370. Закона о облигационим односима (“Службени 
лист СФРЈ” бр. 29/78, 39/85, 57/89 и “Службени гласник Ре-
публике Српске” бр. 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04) који, како се 
наводи, одређује опште принципе када је у питању институт 
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застарјелости и тиме доводи у везу оспорено законско рје-
шење којим је прописано да се покретањем поступка из ст. 
3. и 4. овог члана прекидају рокови застаре, те закључује да 
се на тај начин одредбама једног несистемског закона неус-
тавно дерогирају одредбе системског закона.

Суд је, на сједници одржаној 30. новембра 2016. годи-
не, сагласно члану 9. Пословника о раду Уставног суда Ре-
публике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 
114/12, 29/13 и 90/14) одлучио да о поднесеном приједлогу и 
датој иницијативи проведе  јединствен поступак под бројем 
У-32/16.   

   
Народна скупштина Републике Српске доставила је од-

говор у коме је оспорила наводе из иницијативе коју је дало 
Правобранилаштво Републике Српске, сједиште замјеника 
Фоча, истичући да давалац иницијативе на неодговарајући и 
погрешан начин тумачи Устав као и Закон који оспорава. Ос-
поравајући наводе из ове иницијативе, у одговору се посебно 
истиче да давалац иницијативе рокове из оспореног члана 
201. Закона о раду тумачи искључиво као преклузивне роко-
ве, чијим истеком титулар субјективног права у потпуности 
губи то право, при чему, како се наводи, не примјећује да ос-
порено законско рјешење, које одређује рокове, нема изразе 
којима се у нормативној техници обавезно означава преклу-
зија као што су: “право се гаси након истека рока”, “иначе 
се губи право” и сл. У одговору се, такође, указује на члан 
371. Закона о облигационим односима, којим је прописано 
да потраживања застаријевају за десет година, ако законом 
није одређен неки други рок застарјелости, као и  на, како 
се наводи, једно од основних правних начела којим се раз-
рјешава евентуална колизија одредби једнаке правне снаге, а 
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то је да одредбе посебног прописа (lex specialis) дерогирају 
одредбе општег прописа (lex generali). Поред тога, у одгово-
ру се наводи да је Закон о раду хронолошки новији пропис 
у односу на Закон о облигационим односима, те да је у том 
смислу могуће примијенити и правно начело леx постериор 
дерогат леги приори, према којем каснији закон дерогира ра-
нији. Имајући у виду да у правном систему Републике Срп-
ске сви закони имају једнаку правну снагу, те да није могуће 
оцјењивати међусобну усклађеност закона, у конкретном 
случају Закона о раду са Законом о облигационим односима, 
у одговору се предлаже да Суд не прихвати ову иницијативу. 

Оспореним чланом 201. Закона о раду („Службени 
гласник Републике Српске“ број 1/16) прописано је да рад-
ник који сматра да му је послодавац повриједио право из 
радног односа може да поднесе приједлог за мирно рјеша-
вање радног спора надлежном органу или тужбу надлеж-
ном суду за заштиту тих права (став 1), да право на подно-
шење приједлога и тужбе није условљено претходним об-
раћањем радника послодавцу за заштиту права (став 2), да 
приједлог за мирно рјешавање радног спора радник може 
да поднесе у року од 30 дана од дана сазнања за повреду 
права, а најкасније у року од три мјесеца од дана учињене 
повреде (став 3), да тужбу за заштиту права радник може 
да поднесе најкасније у року од шест мјесеци од дана саз-
нања за повреду права или дана учињене повреде (став 4), 
да тужбу из става 4. овог члана радник може да поднесе 
уколико претходно предмет спора није ријешен у поступку 
мирног рјешавања спора код надлежног органа (став 5), те 
да се покретањем поступка из ст. 3. и 4. овог члана преки-
дају рокови застаре (став 6). 



109

Одредбама Устава Републике Српске у односу на које 
је оспорена уставност наведених одредаба Закона о раду 
и одредбама које су, по оцјени Суда, од значаја за оцјењи-
вање уставности оспореног закона утврђено је: да се ус-
тавно уређење Републике темељи, између осталог, на га-
рантовању и заштити људских слобода и права у складу 
са међународним стандардима те владавини права (члан 5. 
став 1. ал. 1. и  4), да свако има право на једнаку зашти-
ту својих права у поступку пред судом и другим државним 
органом и организацијом (члан 16. став 1), да се права и 
слободе зајемчени овим уставом не могу одузети ни огра-
ничити (члан 48. став 1), 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) 
и да Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, рад-
не односе (тачка 12. Амандмана XXXII на Устав Републике 
Српске којим је замијењен члан 68. Устава).

Чланом 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људ-
ских права и основних слобода прописано је, поред осталог, 
да свако, током одлучивања о његовим грађанским правима 
и обавезама има, право на правичну и јавну расправу у раз-
умном року пред независним и непристрасним судом, обра-
зованим на основу закона. 

Полазећи од наведених одредаба Устава Суд је ут-
врдио да је законодавац, сагласно уставном овлашћењу да 
уређује радне односе, оспореним одредбама члана 201. За-
кона о раду уредио начин и поступак остваривања права из 
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радног односа. Уређујући оспореним одредбама Закона на-
чин остваривања права  из радног односа на начин да радник 
који сматра да му је послодавац повриједио право из рад-
ног односа може да поднесе приједлог за мирно рјешавање 
радног спора надлежном органу или тужбу надлежном суду 
за заштиту тог права, без претходног подношења захтјева за 
заштиту права послодавцу, те прописивањем дужине рока 
за подношење приједлога надлежном органу односно тужбе 
надлежном суду, законодавац није, по оцјени Суда, изашао 
из овлашћења утврђених Уставом. При томе, Уставни суд, 
сагласно одредбама члана 115. Устава, није надлежан да у ус-
тавносудском поступку оцјењује дужину рока за подношење 
приједлога надлежном органу односно тужбе надлежном 
суду, јер је то питање цјелисходности и у домену је законо-
давне политике. 

Наводи предлагача да се законским рјешењем из чла-
на 201. став 5. Закона о раду ограничава право на судску 
заштиту односно право на приступ суду, по оцјени Суда, 
нису основани, јер оспореном законском одредбом није ис-
кључена судска заштита, већ је предвиђено право радника 
на обраћање суду ради заштите својих права, под одређеним 
условом и у одређеном року. Прописивањем наведеног ус-
лова законодавац није повриједио право на приступ суду, јер 
повреда овог права постоји када је приступ суду онемогућен 
или када су услови за обраћање суду знатно отежани у мје-
ри да приступ суду чине де фацто немогућим. У конкретном 
случају није, по оцјени Суда, онемогућена једнака заштита 
права пред судом из члана 16. став 1. Устава, будући да ће 
једнаку заштиту својих права пред судом остварити сваки 
радник који поднесе тужбу надлежном суду, без обзира на то 
што ту тужбу, сходно оспореној законској одредби, не може 
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да поднесе безусловно, већ подношењу тужбе мора да прет-
ходи испуњење одређеног услова, дакле, да предмет спора 
претходно није ријешен у поступку мирног рјешавања код 
надлежног органа, након чега слиједи подношење тужбе 
суду. 

Приликом овакве оцјене Суд је имао у виду и да право 
на приступ суду као саставни дио права на правично суђење, 
које је загарантовано чланом 6. Конвенције, није апсолутно 
право већ подлијеже ограничењима, с тим да свако огра-
ничење мора бити прописано законом, мора имати легити-
ман циљ, те мора постојати пропорционалан однос између 
ограничења и циља који се тим ограничењем жели постићи. 
Полазећи од наведеног Суд је утврдио да је ограничење од-
носно услов за подношење тужбе надлежном суду пропи-
сано Законом о раду, којим се на системски начин уређују 
права из радног односа и начин њиховог остваривања, те да 
има легитиман циљ, а то је смањење броја судских спорова 
који су најчешће дуготрајни и стварају високе трошкове, при 
чему остављање примјереног рока за евентуално мирно рје-
шавање радног спора не значи ускраћивање права радника 
на тужбу, већ напротив представља могућност да радник, у 
поступку који је бржи и економичнији од судског поступка, 
оствари своја права из радног односа. 

У поступку разматрања навода којима се оспорава 
члан 201. став 6. Закона о раду, односно навода којима се 
оспорено законско рјешење доводи у везу са чланом 370. 
Закона о облигационим односима и с тим у вези изводи за-
кључак о његовој неуставности, Суд је имао у виду да су 
Законом о раду, као системским законом у овој области, у 
складу са уставним овлашћењима законодавца, прописана 
права и обавезе радника по основу рада, те начин и поступак 
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њиховог остваривања. Имајући у виду да се ради о систем-
ском закону којим се уређују права радника и остваривање 
тих права, Суд је оцијенио да оспореним прописивањем, 
према коме се покретањем поступка за мирно рјешавање 
радног спора односно подношењем тужбе надлежном суду 
прекидају рокови застаре, није нарушен ниједан уставни 
принцип, већ напротив да је ово прописивање сагласно 
овлашћењима из члана 49. став 2. Устава, према коме се 
законом прописује начин остваривања појединих права и 
слобода када је то неопходно за њихово остваривање. С тим 
у вези, Суд је имао у виду да радни однос није однос у смис-
лу облигационог права, већ статусни однос успостављен 
уговором о раду, као уговором “sui generis”, на основу којег 
се успостављају односи између радника и послодавца од-
носно остварују права и обавезе из рада и по основу рада. 
Имајући у виду да се ради о правном послу код којег је 
предмет рад односно основа обављања тог посла мора бити 
извршени рад, а има обиљежја правног посла за који се до-
бровољно заснива радни однос закључењем уговора о раду, 
сходно Закону о раду, Суд је  утврдио да нема основа за твр-
дњу да је оспорена одредба члана 201. став 6. Закона о раду 
несагласна са чланом 5. став 1. алинеја 4. Устава Републике 
Српске. При томе, Уставни суд, сагласно одредбама члана 
115. Устава, није надлежан да оцјењује да ли је на другачији 
начин од прописаног требало утврдити рок застаријевања, 
јер је то питање оцјене цјелисходности појединог рјешења 
и у надлежности је законодавног органа. Такође, Уставни 
суд, сагласно члану 115. Устава, није надлежан да оцјењује 
међусобну сагласност одредаба два закона, у овом случају 
оспорених одредаба Закона о раду са одредбама члана 370. 
Закона о облигационим односима. 
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У односу на наводе предлача да оспорени члан За-
кона о раду није у складу са чланом 3. Директиве 2008/52/
ЕС Европског парламента и Савјета од 21. маја 2008. годи-
не о одређеним аспектима медијације у грађанским и прив-
редним споровима, Суд је констататовао да ова директива 
нема карактер потврђеног међународног уговора  те да Суд, 
у смислу члана 115. Устава нема уставноправног основа да 
врши оцјену сагласности оспореног члана Закона са наведе-
ном директивом. 

На основу изложеног  одлучено је као у  диспозитиву 
ове одлуке.

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, 
Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 
Душко Медић, Ирена Мојовић и академик проф. др Снежана 
Савић.

Број: У-32/16                                             ПРЕДСЈЕДНИК
22. фебруар 2017. године             УСТАВНОГ СУДА
                                                                 Мр Џерард Селман      
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 Имајући у виду да је ограничење односно услов 
за подношење тужбе надлежном суду прописано За-
коном, са легитимним циљем да се смањи број суд-
ских спорова који су најчешће дуготрајни и стварају 
високе трошкове, при чему је остављање примјере-
ног рока за евентуално мирно рјешавање радног спо-
ра пропорционално циљу којем се тежи, Уставни 
суд је оцијенио да оспореном одредбом није дошло до 
повреде права на приступ суду. 

Уставни суд није надлежан да оцјењује да ли је 
на другачији начин од прописаног требало утврди-
ти рок застаријевања, јер је то питање оцјене цје-
лисходности појединог рјешења и у надлежности је 
законодавног органа.
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ИРЕНА МОЈОВИЋ
судија Уставног суда Републике Српске

На основу одредби члана 31.став 4, 5 и 6. Пословника 
о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске бр.114/12, 29/13 и 90/14), након мог гла-
сања против Одлуке  Уставног суда Републике Српске број 
У-32/16, издвајам и образлажем сљедеће:

ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ

На Одлуку број У–32/16 од 28. фебруара 2017. годи-
не, којим се  одбија приједлог  за утврђивање неуставности 
члана 201.  Закона о раду („Службени гласник Републике 

Српске“ број 1/16 у даљњем тексту : Закон).

Мишљење се односи на дио разлога одлуке и Одлуку 
као у изреци, у датом  тумачењу и оцјени уставности одред-
бе члана 201. став 5. Закона, којом је прописано да тужбу за 
заштиту права (из става 4. овог члана) радник може да под-
несе уколико претходно предмет спора није ријешен у по-
ступку мирног рјешавања спора код надлежног органа. Дати 
разлози, по мом мишљењу, нису могли бити основ за одлуку 
Суда у односу на ову одредбу. 

Поступак тумачења права се састоји од утврђивања 
језичког значења, утврђивања правог значења логичким, сис-
темским, уставним, историјским, социолошким, компара-
тивним и циљним (телеолошким) тумачењем. Према претеж-
ном схватању језичко  тумачење је основно, а остале методе 
служе за провјеру, допуну или коректив. Логичко тумачење 
у ширем смислу (аналогија, argumentum a contrario и друге 
методе) служи попуњавању правних празнина. Системско је 
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тумачење утврђивање значења правне норме на основу ње-
зине повезаности са свим осталим нормама правнога систе-
ма и мјеста које у њему има. Компаративно тумачење прово-
ди се успоређивањем сличних језичких израза, нормативних 
рјешења, њихових значења и практичних посљедица у више 
правних система. Телеолошким тумачењем утврђује се пра-
во значење правне норме на основу њеног циља; данас му се 
придаје одлучујућа важност.

Мишљења сам да ову оспорену одредбу, првенствено, 
треба тумачити језички, онако како је написана, а то је да се 
она односи на случајеве када је предмет спора прије подно-
шења тужбе није већ ријешен у поступку мирног рјешавања 
спора пред органом надлежним за мирење у области радних 
односа. Ако радник на основу истог чињеничног и правног 
стања, након добијеног рјешења о мирењу  у законском року 
поднесе тужбу, иако је већ  исто питање ријешено мирењем, 
суд ће исту тужбу одбацити као „рес иудицата“ у смислу члана 
67. став 1. тачка 4. Закона о парничном поступку („Службе-
ни гласник Републике Српске“ број 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 
49/09 и 61/13). Дакле, радник, свакако, може да поднесе туж-
бу у законском року у случају када у оквиру тог рока није за-
вршено мирење. Не може се тумачити рестриктивно, тако да 
радник нема право да поднесе тужбу ако није испунио услов 
да обавезно поднесе приједлог за мирење. Системским тума-
чењем ове одредбе, имајући у виду да је  према члану 2. став 
2. Закона о мирном рјешавању радних спорова („Службени 
гласник Републике Српске“ број 91/16), којим је прописано 
да је мирно рјешавање радних спорова добровољно (што је 
по самој својој природи добровољно и споразумно), такође 
се долази до  истог тумачења. Историјско тумачење овдје 
није одлучујуће, али треба имати у виду истакнуто вишеде-
ценијско посебно изражено поштовање људских права на 



117

основу Устава, закона и других прописа на подручју Републи-
ке Српске, на које су се раније односили прописи раније СР-
БиХ и  Југославије, које је и раније било сагласно Међународ-
ном  пакту о економским, социјалним и културним правима 
из 1966. године и Европској конвенцији за заштиту људских 
права и основних слобода. Мишљења сам да треба имати  у 
виду уставно тумачење, пошто је према  члану 5. став 1. тачка 
3. Устава Република Српска  заснована на социјалној правди. 
Циљно тумачење такође доводи до закључка, да је  у овој од-
редби очигледан циљ закона да се  уведе реформа у погледу 
смањења трошкова парничног поступка  путем јачања алтер-
нативног начина рјешавања спорова, који начин подразумије-
ва добровољност, те процесну флексибилност. Могуће је наћи 
у другим земљама другачије прописе према којима се грађани 
обавезују на мирење прије подношења тужбе, али законода-
вац у Републици Српској није имао тако рестриктиван циљ. 
То очигледно произлази из одредбе члана 201. став1. Закона 
о раду,  према којој радник који сматра да му је послодавац 
повриједио право из радног односа, може да поднесе пријед-
лог за мирно рјешавање радног спора надлежном органу или 
тужбу надлежном суду за заштиту тог права. Из садржаја ове 
одредбе и језичко-правне формулације, у којој је  потенциран 
везник „или“, даје јасно тумачење да радник има право избора 
да ли ће ради заштите свог права употребити једну или другу 
прописану могућност.

На основу наведеног, мишљења сам да одредба члана 
201. став 5. Закона не прописује обавезу радника да прије 
подношења тужбе поднесе захтјев надлежном органу – Аген-
цији за мирно рјешавање радних спорова, јер то не произла-
зи из наведеног тумачења ове одредбе.

 Бања Лука, 28.02.2016. године                 Ирена Мојовић, судија
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ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ 
судије Златка Куленовића

у предмету Уставног суда Републике Српске 
број У-32/16

1. Ово мишљење дајем на основу одредбе члана 14. 
став 2. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службе-
ни гласник РС“ број 104/11 и 92/12, у даљем тексту: „Закон“), 
и члана 31. ставови 5. и 6. Пословника о раду Уставног суда 
РС („Службени гласник РС“ број 114/12 и 29/13).

2. Мишљење се односи на одлуку из изреке и образло-
жење у погледу одредаба члана 201.  ставови 5 и 6. Закона о 
раду („Службени гласник РС“ број 1/16, у даљем тексту: ЗР). 

 
3. Приједлогом Савеза синдиката РС, тражена је оцје-

на уставности цјелокупне одредбе члана 201. ЗР у односу на 
одредбе чланова 16. и 48. Устава РС. Иницијативом и допу-
ном иницијативе коју је поднијело Правобранилаштво РС, 
сједиште замјеника Фоча, тражи се оцјена уставности одред-
бе става 6. члана 201. ЗР у односу на одредбу члана 5. став 1. 
алинеја 4. Устава РС. 

4. Након припајања иницијативе приједогу ради вођења 
јединственог поступка, Суд је на сједници од 22.02.2017. го-
дине већином гласова одбио приједлог, нашавши да одред-
бом члана 201. ЗР, као цјелина, није повријеђен Устав РС. 

5. Противим се већинском ставу Суда да одредбом ста-
ва 6. члана 201. ЗР није повријеђен Устав РС, јер сматрам 
да је том одредбом ЗР повријеђена одредба члана 5. алинеја 
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4. Устава РС. С друге стране, сагласан сам са становиштем 
Суда да одредбама ставова 1-5. члана 201. ЗР није повријеђен 
Устав РС. Међутим, сматрам да разлози образложења одлу-
ке у односу на одредбу става 5. тог члана ЗР нису довољно 
јасни, те да их је требало дати у свјетлу садржаја одредаба 
ставова 1.- 4. тог члана ЗР. 

6. Одредбом става 3. члана 201. ЗР је прописано да 
приједлог за мирно рјешавање радног спора може поднијети 
у року од 30 дана од дана сазнања за повреду права, а најкас-
није у року од 3 (три) мјесеца од дана учињене повреде.

Одредбом става 4. члана 201. ЗР је прописано да рад-
ник може поднијети тужбу за заштиту права најкасније у 
року од 6 (шест) мјесеци од дана сазнања за повреду права 
или дана учињене повреде. 

Одредбом става 6. члана 201. ЗР рокови за покретање 
поступка мирног рјешавања радног спора и за подношење 
тужбе суду су прописани као рокови застарјелости, на начин 
да се покретањем поступка из става 3. и 4. тог закона преки-
дају рокови „застаре“.

7. Иницијативом Правобранилаштва РС, сједиште 
замјеника у Фочи, и допуном иницијативе, управо се ос-
поравало овакво прописивање рокова као рока застарјелос-
ти, тврдњом да то не могу бити рокови застарјелости, већ 
искључиво преклузивни рокови, а дати су и ваљани тео-
ријскоправни разлози разликовања рока на рок застарјелос-
ти и преклузивни рок, а ти разлози су основано указивали на 
повреду одредбе члана 5. алинеја 4. Устава РС. 



121

8. Сматрам да то нису, нити могу бити рокови застарје-
лости (застаријевања), већ да су то искључиво преклузивни 
рокови. 

Наиме, код рока застарјелости, надлежни орган (овдје 
Агенција за мирно рјешавање спора или редовни суд) на 
протек тог рока не пази по службеној дужности, већ искљу-
чиво по приговору друге стране. У поступку пред редовним 
судом, приговор застарјелости се може износити само пред 
првостепеним судом, а не и у жалби, уколико то није прет-
ходно учињено пред првостепеним судом (члан 207. став 3. 
Закона о парничном поступку). Стога, уколико друга страна 
не изнесе овај приговор, надлежни орган (Агенција за мир-
но рјешавање спорова или редовни суд) је дужан спровести 
поступак до краја, без обзира што је застарјелост евентуално 
наступила у часу покретања поступка. Уколико се приговор 
застарјелости ипак изнесе, тада се губи само право на одлу-
чивање о захтјеву, а обавеза у материјалноправном смислу 
прераста у природну (натуралну) обавезу, а њено испуњење 
зависи од воље дужника (овдје послодавца). Уколико је дуж-
ник (послодавац)  ипак испуни, он нема право на враћање 
датог.

Но, код преклузивног рока правна ситуација и посље-
дице су потпуно другачије. Истеком преклузивног рока, губи 
се не само право на одлуку надлежног органа (овдје Аген-
ција за мирно рјешавање спора или суд), већ се губи и сâмо 
право, у материјалном смислу. Потом, на преклузивне ро-
кове надлежни орган пази по службеној дужности. Уколико 
послодавац као супротстављена страна раднику по протеку 
за радника преклузивног рока, ипак испуни тражену обавезу, 
он тада има право од радника захтијевати враћање испуње-
ног (датог), јер је на страни радника дошло до стицања без 
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правног основа. Преклузивни рок се ни под којиим услови-
ма не може прекидати, нити може поново почети да тече, 
а на преклузивни рок немају дејство ни правила о застоју. 
Преклузивни рокови се одређују у оним гранама права и за 
оне правне институте гдје је ријеч о преображајним (консти-
тутивним) правима (захтјевима), а радни спор је управо так-
ве правне природе. 

Како нема никакве сумње да је преклузивни рок искљу-
чиво материјалноправне природе, то његово пропуштање - 
у конкретном случају- води одбијању приједлога за мирно 
рјешавање спора или одбијању тужбеног захтјева пред ре-
довним судом. У правној теорији али и пракси судова, још 
увијек нема потпуне сагласности да ли у случају наступања 
преклузије тужбени захтјев треба одбити због материјал-
ноправне природе рока, или пак тужбу треба одбацити као 
неблаговремену, примјеном правила парничног процесног 
права. Медјутим, то питање сада овдје није релевантно, уз 
напомену да сам мишљења да у евентуалном сукобу прави-
ла процесног и материјалног закона, уколико се тичу истог 
правног питања, претежу правила материјалног закона. 

9. Имајући у виду ове основне разлике карактеристи-
ка рока застарјелости и преклузивног рока, мишљења сам 
да је иницијативом основано оспорено нормирање рокова 
из става 6. члана 201. ЗР као рокова застарјелости, а да је 
образложењем одлуке Суда дошло до погрешне интерпрета-
ције разлога иницијативе и посљедично- неправилно је за-
кључено да је оспорена норма сагласна одредби члана 49. 
став 2. Устава РС, јер да је ријеч о року застарјелости и да 
се разлози иницијативе у битном дијелу своде на то да под-
носилац иницијативе оспорава ову одредбу ЗР тврдњом да 
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је  на начин другачији од прописаног требало утврдити рок 
застарјелости, које питање није у надлежности Суда, у смис-
лу одредбе члана 115. Устава РС, јер да је то питање оцјене 
цјелисходности појединог рјешења и у надлежности је зако-
нодавног органа. 

Напротив, инцијативом је основано оспорено пропи-
сивање правне природе и дејства рокова из става 6. члана 
201. ЗР, као рокова застарјелости, умјесто као преклузивне 
рокове. Из разлога иницијативе не могу закључити да подно-
силац инцијативе сматра да их је као рокове „застарјелости“ 
требало другачије прописати. 

10. У дијелу релевантном за овај предмет, владавину 
права треба схватити као владавину правног поретка који 
има одређена својства. Једно од тих својстава је и јемство 
правне сигурности, које треба да се изражава. између ос-
талог, кроз „квалитет закона“, тј. закон који је на правној 
снази треба да задовољи критерије општости, одређености, 
постојаности и праведности, која се може дефинисати као 
унутрашња морална вриједност, који критерији су везани 
за појам правне сигурности. Цијенећи да је оспорена норма 
очигледно изашла из ових граница, тиме што је непобитно 
преклузивне рокове противуставно прописала као рокове 
застарјелости, а такође противуставно омогућавајући њихов 
прекид, која обиљежја се не могу приписати преклузивном 
року,  сматрам да је одредбом члана 201. став 6. ЗР дошло до 
повреде члана 5.  алинеја 4. Устава РС, која прописује да се 
уставно уређење Републике темељи на владавини права. 

11. У погледу одлучивања суда у односу на став 5. чла-
на 201. гласао сам сагласно већини Суда. Међутим, сматрам 
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да разлози образложења у овом дијелу нису довољно јасни 
и да их је требало дати у вези са садржајем ставова 1., 3. и 4. 
члана 201. ЗР. 

12. Првенствено, треба обратити пажњу на садржај 
одредбе става 1. тог члана. Њиме се савим јасно, одређено 
и ван сваке сумње прописује да ради заштите права које му 
је послодавац повриједио, радник може поднијети приједлог 
за мирно рјешавање спора или тужбу надлежном суду. Са 
аспекта граматичког тумачења правне норме, везник „или“ 
ван сваке сумње, одређује да радник има право алтернативе 
(избора)- да ли ће заштиту права тражити пред (овдје) Аген-
цијом за мирно рјешавање радних спорова, или подношењем 
тужбе редовном суду. Садржај ове норме не обавезује рад-
ника да прво покрене поступак мирног рјешавања спора, а 
потом, за случај неуспјеха (незакључивањем споразума), да 
поднесе тужбу редовном суду. Веома важна карактеристика 
ове одредбе је и то да она има значај основног, општег прави-
ла.  Наравно, није немогуће, али ми се указује несврсисход-
ним покретање оба поступка паралелно.

Одредбе ставова 3. и 4. прописују рокове (протек вре-
мена) у коме се сваки од поступака може покренути (видјети 
тачку 6. овог издвојеног мишљења). Заједничка каарактерис-
тика оба рока је да имају истовјетни почетак- дан учињене 
повреде, односно дан сазнања за повреду права из радног 
односа. Уочава се и недосљедност законодавца код пропи-
сивања рока из става 4., јер тај рок има временски одређено 
трајање- 6 мјесеци, али не мора почети да тече истог момен-
та, јер је прописано да  овај почиње тећи или од дана учиње-
не повреде или од дана сазнања за повреду, који догађаји се 
не морају десити истовремено.  

Одредбом става 5. члана 201. је прописано да се туж-
ба из става 4. може поднијети „...уколико претходно предмет 
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спора није ријешен у поступку мирног рјешавања спора код 
надлежног органа“. Оваква формулација може довести до 
закључка да поступак мирног рјешавања спора јесте вођен, 
али да је изостала одлука (споразум), или да тог поступка 
није уопште било, већ да је директно тражена судска зашти-
та. За прву ситуацију, може се основано поставити питање 
или истаћи приговор- шта значи „рјешавање поступка“? У 
свјетлу важеће легислативе у Републици Српској, поступак 
мирног рјешавања спора се завршава (рјешава) закључењем 
споразума или доношењем закључка о обустави поступка.     

Сматрам да ова норма нема за циљ обавезивање радни-
ка да претходно покрене поступак мирног рјешавања спора, 
а тек потом, уколико тај поступак не буде ријешен споразу-
мом радника и послодавца, да може поднијети тужбу редов-
ном суду. Дакле, ова норма није изузетак од општег правила 
из става 1., јер тако не гласи, нити је њен ратио условљавање 
судског поступка претходним вођењем поступка мирног рје-
шавања спора. Да је намјера законодавца била да судски по-
ступак услови претходним, обавезним покретањем поступка 
мирног рјешавања спора, тада би ова одредба била изузетак 
од општег правила из става 1. и њено садржајно одређење 
морало би  бити такво да се ван сваке разумне сумње види да 
је ријеч о изузетку од опште норме. 

Сматрам да одредбу из става 5. члана 201. ЗР није мо-
гуће сматрати, па ни тумачити као изузетак од става 1., на 
начин да је обавезно прво покренути поступак мирног рје-
шавања спора, па тек потом покренути судски поступак, на-
рочито из разлога начина прописивања рокова из ставова 3. 
и 4. тог члана ЗР. 

Како је већ речено, ти рокови имају идентичан моменат 
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почетка тока. Стога, уколико покретању судског поступка 
обавезно претходи покретање поступка мирног рјешавања 
спора, на што само наизглед указује одредба става 5., рокови 
из ставова 3 и 4. не могу имати истовјетни почетак, дакле оба 
не могу истовремено почети да теку; морао би бити пропи-
сан императивни рок окончања поступа мирног рјешавања 
спора, те би рок за подношење тужбе морао бити прописан 
тако да почиње тећи тек након истека рока у коме се посту-
пак мирног рјешавања спора мора окончати. Ништа од  овога 
нема у садржају одредбе члана 201. ЗР. 

Штавише, водећи рачуна да су рокови из ставова 
3. и 4 члана 201. ЗР преклузивни, па се не могу мијењати 
(скраћивањем, продужењем, прекидом или застојем) осим 
новелом закона, то уколико би се став 5. схватио као изузе-
так од општег правила из става 1., долази се у ситуацију да 
је управо одредбом става 5. рок из става 4. скраћен на штету 
радника, обзиром да, како је већ речено - оба рока почињу 
тећи истовремено. 

С друге стране, законодавац је овлаштен законом 
прописати обавезу претходног вођења неког алтернативног 
рјешавања спора (медијација, мирно рјешавање, вансудско 
поравнање- генерално- АДР/АРС поступак) прије него што 
странка затражи судску заштиту. То представља ограничење, 
али није искључење права на приступ суду из члана 6. став 
1. ЕЦХР и члана 16 став 1. Устава РС. Да би то ограничење 
било сагласно праву на приступ суду, које није апсолутног 
карактера, оно мора бити јасно и прецизно прописано зако-
ном, мора имати легитимни циљ и мора обезбјеђивати пра-
вични баланс између ограничења и циља који се жели по-
стићи. Оспореној норми из става 5. члана 201. ЗР очигледно 
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недостаје први елемент- (јасна) прописаност законом, усљед 
чега та одредба нема карактер изузетка од става 1., нити је 
било какав услов који се мора испунити прије подношења 
тужбе суду.

Мирно рјешавање спора има неколико предности у од-
носу на судски поступак- тим поступцима се судови расте-
рећују, трајање поступка је краће, не постоји систем правног 
лијека против одлуке (закључак, споразум) и одлука (спора-
зум постигнут у том поступку) има снагу извршне исправе. 
Свакако да се прописивањем обавезности претходног вођења 
поступка мирног рјешавања спора, крши основни принцип 
мирног рјешавања спора, а то је добровољност. Јасно је- ако 
је законом наложено вођење овог поступка, он више није до-
бровољан. 

Стога, уколико је законодавац хтио да поступак мир-
ног рјешавања спора уведе као обавезу, прије покретања 
судског поступка, тада је морао да то јасно пропише, није 
могао установити опште правило на начин како га је про-
писао у ставу 1., а рокове из става 3. и 4. је морао и могао 
да пропише на начин како сам то већ изнио. Имајући у виду 
да су правила мирног рјешавања спора у Републици Српској 
дефинисана тако да су извјесни рокови (нпр. за изјашњење 
на приједлог, за сачињавање извјештаја о спроведеном по-
ступку, за одговор на приједлог, рок заказивања расправе, са-
чињавање приједлога, рок потписивања приједлога и друго) 
инструктивног, а не императивног карактера, јер не садрже 
никакав пропис о посљедицама њиховог пропуштања, сма-
трам да је поступак мирног рјешавања спора у смислу од-
редбе става 1. и 5. члана 201. ЗР остао у сфери права радника 
на избор поступка који ће покренути (став 1.) и тај поступак 
ни у чему није обавезан, тј. није никакав претходни услов 
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који мора бити испуњен да би се могао водити поступак пред 
редовним судом.  При томе, мишљење Министарства рада 
и борачко-инвалидске заштите РС, на које се приједлогом 
указује, па чак и Образложење Владе РС, као предлагача ЗР, 
нема никакав правни значај у поступку оцјене уставности 
закона.   

Стога, одредба става 5. члана 201. ЗР је непотребна, 
вишак је. Но, „непотребност“ ове одредбе, њена сувишност, 
је због тога не чини несагласном са Уставом РС, поготово не 
са одредбама чланова 16. и 48. Устава РС, на које се пред-
лагач позива. По мом мишљењу, правилно разумијевање и 
тумачење ове одредбе је да право радника да суд одлучи о 
његовом тужбеном захтјеву није ничим условљено или огра-
ничено, осим наравно преклузивним роком подношења туж-
бе из става 4. члана 201. ЗР.

Златко Куленовић
судија
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Рјешење
Број: У-37/16 од 22. фебруара 2017. године

“Службени гласник Републике Српске” број 22/17

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка б) и г) и 
члана 61. став 1. тачка д)  Закона о Уставном суду Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 
104/11 и 92/12), на сједници одржаној 22. фебруара 2017. 
године,  д о н и о  ј е 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е

Не прихвата се иницијатива за покретање поступ-
ка за оцјењивање уставности члана 79. став 1. Закона о 
прекршајима Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске” бр. 34/06, 1/09, 29/10 и 109/11).

Не прихватају се иницијативе за покретање по-
ступка за оцјењивање уставности члана 229. став 1. и 3. 
Закона о прекршајима Републике Српске (“Службени глас-
ник Републике Српске” број 63/14).     

О б р а з л о ж е њ е

Рато Руњевац, адвокат из Требиња, дао је 14. априла 
2016. године Уставном суду Републике Српске (у даљњем 
тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењи-
вање уставности члана 79. став 1. Закона о прекршајима 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” 
бр. 34/06, 1/09, 29/10 и 109/11) и члана 229. став 1. Закона 



130

о прекршајима Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске” број 63/14). Иницијативу за покретање по-
ступка за оцјењивање уставности члана 229. став 3. Закона 
о прекршајима Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске” број 63/14) Уставном суду, 18. октобра 2016. 
године, дао је и Анђелко Михајловић из Бањалуке.

 
Првоприспјелом иницијативом се указује на лично ис-

куство у примјени оспорених законских прописа и наводи 
да су оспорене важеће одредбе, као и раније важеће одредбе 
Закона о прекршајима Републике Српске и Закона о прекр-
шајима Федерације Босне и Херцеговине, неуставне и неза-
коните, односно да су, код продужења важности саобраћајне 
и возачке дозволе и другог, грађани присиљени плаћати на-
водни дуг по основу прекршаја, иако исти нису починили, 
односно, иако прекршајни акт није стварно постао извршан 
или правоснажан. Такође, подносилац ове иницијативе сма-
тра да се оспореним прописима повређују људска права на 
правично суђење и на имовиму гарантована Европском кон-
венцијом за заштиту људских права и основних слобода, те  
предлаже да Суд утврди неуставност и незаконитост наведе-
них законских одредаба. 

И у касније достављеној иницијативи, поред осталог, 
наводи се да су оспореном одредбом члана 229. став 3. Закона 
о прекршајима Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске” број 63/14) даваоцу иницијативе, али и свим 
грађанима Републике Српске, угрожена основна људска пра-
ва, односно право на живот и рад. Давалац ове иницијативе, 
наиме, сматра да због оспореног законског рјешења није у 
могућности да продужи возачку дозволу као лични документ 
и да обавља послове за које се захтијева вожња аутомобилом, 
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због чега је, како наводи, угрожена егзистенција и њему и 
његовој породици.  

       
Суд је, сагласно члану 9. Пословника о раду Уставног 

суда Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 114/12, 29/13 и 90/14), Рјешењем број У-37/16 
од 30. новембра 2016. године одлучио да о иницијативама 
води јединствен поступак, припајајући иницијативу број 
У-99/16 првоприспјелој иницијативи, која је евидентирана 
под бројем У-37/16.

Оспореном одредбом члана 79. став 1. Закона о пре-
кршајима Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске” бр. 34/06, 1/09, 29/10 и 109/11) прописано је да се 
све новчане казне и трошкови поступка који су изречени на 
основу коначног и извршног прекршајног налога или пра-
воснажног и извршног рјешења о прекршају уписују у ре-
гистар новчаних казни и евидентирају као дуг.

Оспореним одредбама члана 229. став 1. и 3. Закона о 
прекршајима Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске” број 63/14) прописано је да се све новчане 
казне и трошкови поступка који су изречени на основу из-
вршног прекршајног налога или правоснажног рјешења о 
прекршају уписују у Регистар и евидентирају као дуг (став 
1) и да се новчана казна и трошкови поступка бришу из Ре-
гистра по протеку пет година од дана када су прекршајни 
налог или  рјешења о прекршају постали правоснажни и из-
вршни (став 3.).  

 
Суд је, прије свега, утврдио да је 26. јула 2014. године, 

ступањем на снагу Закона о прекршајима Републике Српске 
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(“Службени гласник Републике Српске” број 63/14), престао 
да важи Закон о прекршајима Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске” бр. 34/06, 1/09, 29/10 и 109/11), 
као и то да је иницијатива за покретање поступка за оцјењи-
вање уставности члана 79. став 1. Закона који је престао да 
важи поднесена 14. априла 2016. године, дакле, по протеку 
више од годину дана од дана престанка важења тог закона. 
Имајући у виду наведено, Суд, на основу члана 115. Устава 
Републике Српске, а према коме Уставни суд може оцјењи-
вати уставност закона и уставност и законитост прописа и 
општих аката који су престали да важе ако од престанка ва-
жења до покретања поступка није протекло више од једне 
године, није прихватио иницијативу за покретање поступка 
за оцјењивање наведене оспорене одредбе, сходно члану 37. 
став 1. тачка б) Закона о Уставном суду Републике Српске.

Такође, Суд је имао у виду да својом Одлуком број 
У-14/14 од 29. априла 2015. године („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 36/15), између осталог, није прихватио 
иницијативу за оцјену уставности члана 229. Закона о пре-
кршајима Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске” број 63/14), да је у образложењу ове одлуке, поред 
осталог, наведено да оспореним прописивањем законодавац 
није изашао из оквира својих уставних овлашћења, да овим 
чланом предметног закона није дошло до повреде права на 
мирно уживање имовине грађана гарантованог чланом 1. 
Протокола број 1 уз Европску конвенцију, те да 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.
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Имајући у виду да је о уставности члана 229. Закона о 
прекршајима Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске” број 63/14) већ одлучивао, Суд је, на основу 
одредбе члана 37. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду 
Републике Српске, одлучио је да не прихвати овај дио ини-
цијатива.

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

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, 
Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 
Душко Медић, Ирена Мојовић и академик проф. др Снежана 
Савић.

Број: У-37/16                                                  ПРЕДСЈЕДНИК
22. фебруар 2017. године                 УСТАВНОГ СУДА
                                                                      Мр Џерард Селман      

                                                                             

Уставни суд неће прихватити иницијативу за 
оцјењивање уставности и законитости општих 
аката који су престали да важе ако од престанка 
важења до покретања уставносудског поступка 
није протекло више од једне године.

Уставни суд неће прихватити иницијативу за 
оцјењивање уставности и законитости општих 
аката у случају када је својом ранијом одлуком већ 
одлучио о истој ствари.
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Рјешење
Број: У-48/16 од 22. фебруара 2017. године

“Службени гласник Републике Српске” број 22/17

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 („Служ-
бени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сјед-
ници одржаној 22. фебруара 2017. године, д о н и о  ј е 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-
ности одредбе члана 29. став 3. Закона о одржавању згра-
да (“Службени гласник Републике Српске” број 101/11).  

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 одредбе члана 29. став 3. Закона о 
одржавању зграда (“Службени гласник Републике Српске” 
број 101/11) у односу на чл. 48, 49, 54, 56, 111. и 113. Устава 
Републике Српске и члан 1. Протокола број 1 уз Европску 
конвенцију о заштити људских права и основних слобода. 
Оваквим законским рјешењем се етажним власницима, како 
наводи давалац иницијативе, одузима право својине на не-
дјељивом дијелу зграде, без утврђивања општег интереса, 
приликом уступања истог ради изградње једне или више 
стамбених јединица, које инвеститор може, ради личног ин-
тереса, продати. Поред тога, оспорена законска одредба је, 
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по мишљењу даваоца иницијативе, нејасна и неодређена у 
погледу подношења захтјева, поступка и надлежности суда, 
заштите имовинског права етажног власника и правичног 
обештећења уколико није дао сагласност за одлуку скупшти-
не, која прелази оквире редовног управљања зградом.  

Народна скупштина Републике Српске доставила је 
одговор у коме се наводи да је иницијатива неоснована, као 
и да је присутно непотпуно и неправилно тумачење одредби 
Устава, као и оспорене одредбе Закона. Уз то, наводи се пред-
мет регулисања Закона о одржавању зграда, те да су, између 
осталог, дефинисани посебни и заједнички дијелови зграде и 
прописане обавезе њиховог одржавања и финансирања, док је 
чланом 29. ст. 1. и 2. Закона прописан начин доношења одлука 
које се односе на послове редовног управљања зградом и оне 
које прелазе те оквире одређујући потребну сагласност за њи-
хово доношење. Питање располагања заједничким дијеловима 
зграде, тј. стицања и одузимања права својине, како се наводи, 
уређује се Законом о стварним правима, док се овим законом 
регулише питање управљања зградом. Сматрају да наводи да-
ваоца иницијативе у погледу нејасноће и неодређености оспо-
рене законске одредбе немају уставноправи карактер, те да то 
може бити, евентуало, питање измјене и допуне овог закона. 
Предлаже се да Суд дату иницијативу не прихвати.  

Оспореном одредбом члана 29. став 3. Закона о одр-
жавању зграда (“Службени гласник Републике Српске” број 
101/11)  прописано је да, ако се не постигне сагласност етаж-
них власника и одлука не донесе у складу са ст. 1. или 2. овог 
члана, кад за преузимање послова постоје нарочито оправда-
ни разлози, сваки етажни власник може тражити да о томе 
одлучи суд. 
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Одредбама Устава Републике Српске у односу на које 
давалац иницијативе оспорава поменуту законску одредбу 
утврђено је: да се права и слободе зајемчене овим уставом не 
могу одузети ни ограничити (члан 48. став 1), да се слободе и 
права остварују, а дужности испуњавају непосредно на осно-
ву устава, осим када је Уставом предвиђено да се услови за 
остваривање појединих од њих утврђују законом, те да се за-
коном може прописати начин остваривања појединих права 
и обавеза само када је то неопходно за њихово остваривање 
(члан 49. ставови 1. и 2), да сви облици својине имају једнаку 
правну заштиту (члан 54), да се законом може ограничити 
или одузети право својине, уз правичну накнаду (члан 56), да 
државни органи и организације које врше јавна овлашћења 
могу у појединачним стварима рјешавати о правима и обаве-
зама 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 доне-
сеног акта изјави жалбу, односно употријеби друго законом 
предвиђено правно средство (члан 111) и да се против поје-
диначних аката судова, управних и других државних органа, 
као и организација које врше јавна овлашћења, донесених у 
првом степену, може изјавити жалба надлежном органу, те 
да о законитости ових аката одлучује суд у управном спору, 
ако за одређену ствар није законом предвиђена друга судска 
заштита (члан 113).   

За оцјену уставности оспорене законске одредбе од 
значаја су и одредбе Устава којима је утврђено да Република 
уређује и обезбјеђује, поред осталог, својинске и облигацио-
не односе и заштиту свих облика својине, као и друге односе 
од интереса за Републику (тач. 6. и 18. Амандмана XXXII, 
којим је замијењен члан 68. Устава) и да физичка и правна 
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лица остварују својинска права на непокретностима према 
њиховој природи и намјени, у складу са законом (члан 60. 
став 1). 

 Одредбама члана 1. Протокола 1 уз Европску конвен-
цију о заштити људских права и основних слобода гаранто-
вано је право на имовину тако што је предвиђено да свако 
физичко и правно лице има право на неометано уживање 
своје имовине, а да нико не може бити лишен своје имовине, 
осим у јавном интересу и под условима предвиђеним зако-
ном и општим начелима међународног права (став 1), те да 
претходне одредбе ни на који начин не утичу на право држа-
ве да примјењује законе које сматра потребним да би регули-
сала коришћење имовине у складу с општим интересима или 
да би обезбиједила наплату пореза или других даџбина или 
казни (став 2). 

  
Оцјењујући основаност навода даваоца иницијативе 

Суд је имао у виду да је Законом о одржавању зграда (“Служ-
бени гласник Републике Српске” број 101/11) уређено одр-
жавање стамбених зграда, стамбено-пословних зграда, стам-
бених зграда са гаражама и пословних зграда (члан 1). Пре-
ма члану 2. овог закона, одржавање зграде, у смислу овог 
закона, обухвата извођење радова редовног и инвестиционог 
одржавања станова, пословних просторија и гаража као по-
себних дијелова зграде, те радова редовног и инвестиционог 
одржавања заједничких дијелова зграде, чиме се обезбјеђују 
функционалност и безбједност зграде као цјелине и њених 
заједничких дијелова, док су одредбама чл. 13. до 17. дефи-
нисани послови који обухватају редовно и инвестиционо 
одржавање заједничких дијелова зграде, те радови хитних 
интервенција. Заједнички дијелови зграде дефинисани су 
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чланом 3. тачка ж) овог закона, као дијелови и уређаји који 
служе згради као цјелини или посебним дијеловима зграде. 

Управљање зградом регулисано је одредбама чл. 18. 
до 32. Закона, на начин да зградом управља заједница, при 
чему су етажни власници дужни да учествују у управљању 
непокретношћу по општим правилима о управљању сувлас-
ничком ствари, односно зградом управља скупштина етаж-
них власника, коју чине сви етажни власници са једнаким 
правима и обавезама, без обзира на то да ли су били пот-
писници уговора о оснивању заједнице (члан 24. став 1). 
Скупштина етажних власника, између осталог, доноси од-
луку о претварању таванских просторија у стамбене прос-
торе или надоградњу косог крова са стамбеним простором 
над постојећим равним кровом зграде (члан 25. тачка ј). 
Скупштина етажних власника доноси одлуке које се одно-
се на обављање послова редовног управљања зградом за 
које је потребна натполовична сагласност од укупног броја 
етажних власника, док је за доношење одлука скупштине 
које прелазе оквире редовног управљања зградом, као што 
је промјена намјене или издавање у закуп заједничких прос-
торија, заснивање хипотеке или службености, веће поправке 
или преправке које нису редовно одржавање, доградња и на-
доградња зграде, потребна сагласност свих етажних власни-
ка (члан 29. ст. 1. и 2). 

 
Имајући у виду питања која се уређују предметним за-

коном, а која се првенствено односе на одржавање, финанси-
рање и управљање зградом, то је, по оцјени Суда, у интересу 
свих етажних власника да се обезбиједе њихова имовинска 
права на заједничким дијеловима зграде, сагласно гаранција-
ма права на имовину из члана 56. став 1. Устава и члана 1. 
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Протокола 1 уз Европску конвенцију. У конкретном случају, 
Суд је оцијенио да се одлуке о промјени намјене заједничке 
недјељиве својине могу доносити под условом да сви етаж-
ни власници имају право једнаког одлучивања о начину ко-
ришћења заједниких дијелова зграде, као и право на дјелотвор-
ну заштиту у случају да одлуком скупштине буде изигран циљ 
због кога је право на пренамјену заједничких дијелова згра-
де предметним законом установљено. Ово из разлога што се 
промјеном намјене не мијења само право коришћења, већ и 
сва остала права која чине садржину својине. Наиме, Устав 
гарантује једнаку правну заштиту свих облика својине, дакле 
и права својине етажних власника на заједничким дијеловима 
зграде, која, по оцјени Суда, несумњиво представљају имови-
ну етажних власника, у смислу гаранција из чл. 54. и 56. Ус-
тава. Имајући у виду да грађани, Уставом гарантована права и 
слободе, укључујући имовинска права, остварују непосредно 
на основу Устава (члан 49. став 1) и да се имовинска и друга 
права и слободе зајемчени овим Уставом не могу одузети нити 
ограничити (члан 48. став 1), то је, по оцјени Суда, оспорено 
прописивање сагласно наведеним уставним принципима. Из 
изложеног, Суд је утврдио да је законодавац оспореним про-
писивањем, сагласно својим уставним овлашћењима из тач. 6. 
и 18. Амандмана XXXII, којим је замијењен члан 68. Устава, 
обезбиједио правну заштиту својине појединих етажних влас-
ника на заједничким дијеловима зграде за случај њене повре-
де. С обзиром на  наведено, Суд је оцијенио, да је оспорена 
одредба члана 29. став 3. Закона о одржавању зграда у сагласа-
ности са уставним принципима о заштити имовинских права 
из чл. 54. и 56. став 1. Устава. Сходно наведеном, оваквим за-
конским рјешењем није дошло ни до повреде права на мирно 
уживање имовине које је гарантовано чланом 1. Протокола 1 
уз Европску конвенцију.  
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Позивање даваоца иницијативе на несагласност оспо-
рене законске одредбе са чл. 111. и 113. Устава Републике 
Српске, по оцјени Суда, није од утицаја на тражену оцјену 
уставности.  

Наводи даваоца иницијативе који се тичу неодређе-
ности и нејасноће коју наводно ствара одредба члана 29. 
став 3. Закона, као и начин примјене оспореног законског 
рјешења, по оцјени Суда, не доводе у питање сагласност ос-
порене одредбе овог Закона са Уставом.    

Како је у току претходног поступка правно стање пот-
пуно 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 Репу-
блике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), одлучио без доношења 
рјешења о покретању поступка.

  
На основу изложеног Суд је одлучио као у диспозити-

ву овог рјешења. 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, 
Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 
Душко Медић, Ирена Мојовић и академик проф. др Снежана 
Савић.  

Број: У-48/16                                              ПРЕДСЈЕДНИК
22. фебруар 2017. године             УСТАВНОГ СУДА
                                                                  Мр Џерард Селман      
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У сагласаности је са уставним принципима о 
заштити имовинских права оспорена одредба пре-
ма којој сваки етажни власник, уколико се не по-
стугне њихова сагласност, може тражити да суд 
одлучи о предузимању послова кад постоје нарочи-
то оправдани разлози, јер се промјеном намјене не 
мијења само право коришћења заједничких дијелова 
зграде, већ и сва остала права која чине садржину 
својине.
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Рјешење
Број: У-123/16 од 22. фебруара 2017. године

“Службени гласник Републике Српске” број 22/17

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Ус-
тава 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 22. фебруара 2017. године,  д о н и о  ј е 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности 
члана 6. став 4. и члана 15. Закона о платама запослених 
у јавним службама Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске” бр. 31/14 и 116/16).

    
О б р а з л о ж е њ е

Синдикат управе Републике Српске, Републички од-
бор Бања Лука, поднио је Уставном суду Републике Срп-
ске приједлог за оцјењивање уставности члана 6. став 4. и 
члана 15. Закона о платама запослених у јавним службама 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” 
број 31/14). Предлагач наводи да оспорене одредбе овог за-
кона нису у сагласности са одредбама члана 12. став 1. тач-
ка (1), члана 121. став 1, члана 122. став 1, члана 123. став 
1, члана 124. став 2.  и члана 132. став 1. тачка (4) Закона 
о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16). 
Образлажући наведено, предлагач цитира оспорене одредбе 
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Закона о платама запослених у јавним службама Републике 
Српске, као и одредбе Закона о раду, са којима, по његовом 
мишљењу, оспорене одредбе нису у сагласности и, као за-
кључак, наводи да одредбе посебног (специјалног) закона 
нису у сагласности са наведеним одредбама општег (гене-
ралног) прописа. Поред тога, предлагач сматра да се, с об-
зиром на то да су Законом о раду прописане разлике између 
основне плате и осталих накнада и примања као додатака на 
плату за прековремени рад, топли оброк и регрес, ове накна-
де морају посебно исказивати.

Законом о платама запослених у јавним службама Ре-
публике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 
31/14 и 116/16), у оспореном члану 6. став 4, прописано је да 
су накнаде за топли оброк и регрес урачунате у износ основне 
плате из става 2. овог члана и не могу се посебно исказивати. 
Оспореним чланом 15. овог закона прописано је да запослени 
који по налогу руководиоца раде дуже од пуног радног време-
на за сваки час рада остварују право на слободне часове и дане 
(став 1) и да се вријеме из става 1. овог члана прерачунава 
тромјесечно у слободне дане и часове, које запослени користи 
најкасније у року од шест мјесеци (став 2). 

Имајући у виду да је поднесеним приједлогом оспо-
рена уставност одредаба члана 6. став 4. и члана 15. Закона 
о платама запослених у јавним службама Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске” бр. 31/14 и 116/16), 
искључиво због тога што предлагач сматра да су несаглас-
не са одредбама члана 12. став 1. тачка (1), члана 121. став 
1, члана 122. став 1, члана 123. став 1, члана 124. став 2.  
и члана 132. став 1. тачка (4)  Закона о раду  (“Службени 
гласник Републике Српске” број 1/16), Суд је, сходно члану 
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115. Устава Републике Српске, утврдио да није надлежан да 
оцјењује међусобну сагласност закона, односно појединих 
њихових одредаба, јер се ради о актима исте правне снаге.

С обзиром на изложено, Суд је, на основу члана 37. 
став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), 
одлучио да поднесени приједлог одбаци.

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

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, 
Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 
Душко Медић, Ирена Мојовић и академик проф. др Снежана 
Савић. 

 
Број: У-123/16                                              ПРЕДСЈЕДНИК
22. фебруар 2017. године               УСТАВНОГ СУДА
                                                                   Мр Џерард Селман      

                                                                              

 Уставни суд ће због своје ненадлежности од-
бацити приједлог за оцјењивање међусобне саглас-
ности закона, односно његових појединих одредаба, 
с обзиром на то да се ради о актима исте правне 
снаге. 
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Одлука
Број: У-34/15 oд 29. марта 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 36/17

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске, члана  40. став 5. и члана 60. 
став 1. тачка а)  Закона о Уставном суду Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), 
на сједници одржаној 29. марта 2017. године, д о н и о  ј е

О Д Л У К У

Утврђује се да Статут Јавног предузећа шумар-
ства «Шуме Републике Српске» а.д. Соколац број: 01/1-
020-759/05 од 16. јуна 2005. године, који  је донијела Влада 
Републике Српске у функцији Скупштине ЈПШ «Шуме 
Републике Српске» а.д. Соколац, није у сагласности са Ус-
тавом Републике Српске. 

О б р а з л о ж е њ е

Мира Ћајић из Сокоца дала је Уставном суду Републи-
ке Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање 
поступка за оцјењивање уставности и законитости чланова 
121. и 2. Статута Јавног предузећа шумарства «Шуме Репу-
блике Српске» а.д. Соколац број: 01/1-020-759/05 од 16. јуна 
2005. године (у даљем тексту: Статут). Давалац иницијати-
ве сматра да оспорени члан 121. Статута није у сагласности 
са чланом 109. Устава Републике Српске, којим се одређује 
да Статут ступа на снагу наредног дана од дана усвајања од 
стране Скупштине Јавног предузећа, а да ће се објавити  у 
„Службеном гласнику Републике“, јер није наведен тачан 
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назив службеног гласника у којем ће се оспорени Статут 
објавити. Такође, сматра да оспорени члан 2. Статута није у 
сагласности са  Законом о предузећима и Законом о јавним 
предузећима, којим законима се одређује облик организо-
вања јавног предузећа. Истиче да се облик организовања 
јавног предузећа не може одређивати «законом струке», како 
је то одређено на основу Закона о измјенама и допунама За-
кона о шумама («Службени гласник Републике Српске» број 
53/05). Уз то наводи да је и тај правни основ за одређивање 
облика организовања предметног предузећа, на који се поз-
вао доносилац Статута, престао  према  члану 108. Закона о 
шумама („Службени гласник Републике Српске“ број 75/08), 
којим је одређено да ступањем на снагу овог закона прес-
таје да важи Закон о измјенама и допунама Закона о шумама 
(«Службени гласник Републике Српске» број 53/05).

Одговором Владе Републике Српске у цијелости се ос-
поравају наводи иницијативе као неосновани, те се предлаже 
Суду да исту одбије. У односу на питање уставности  и за-
конитости члана 2. Статута наводи се: да је Јавно предузеће 
шумарства «Шуме Републике Српске» а.д. Соколац основано 
у складу са Законом о шумама и да се на питања о раду овог 
предузећа примјењују одредбе Закона о јавним предузећима 
(«Службени гласник Републике Српске» бр. 75/04 и 78/11), 
док се на питања која нису уређена овим законом примјењују 
одредбе Закона о привредним друштвима; да је одредбама 
члана 2. ст. 1. и 2. Закона о измјенама и допунама Закона о 
шумама («Службени гласник Републике Српске» број 53/05) 
прописано да државним шумама и шумским земљиштем 
обухваћеним шумскопривредним подручјима у Републици 
Српској управља и газдује јавно предузеће шумарства које 
ће се организовати као друштво капитала ‒ акционарско 
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друштво, у складу са Законом о јавним предузећима и За-
коном о предузећима, односно да ће одлуку о организовању 
Јавног предузећа шумарства «Шуме Републике Српске» као 
акционарског друштва донијети Влада Републике Српске 
у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог закона. У 
одговору Владе, у односу на  оспоравање уставности члана 
121. Статута, наводи се: да је Скупштина ЈПШ «Шуме Ре-
публике Српске» а.д. Соколац доносилац оспореног Статута 
и да послове Скупштине врши Влада Републике Српске; да 
према члану 290. Закона о привредним друштвима («Служ-
бени гласник Републике Српске» бр. 127/08, 58/09, 100/11 и 
67/13) одлука скупштине акционара ступа на снагу даном 
доношења, осим у случајевима када је одлуком одређен неки 
други датум и ако је законом изричито прописано да одлука 
ступа на снагу када се региструје и објави, што важи и за 
оспорени статут, који доноси скупштина акционара; да од-
редба члана 109. став 1. Устава није императивног карактера, 
јер је остављена могућност ранијег ступања на снагу општих 
аката уколико за то постоје нарочито оправдани разлози, а да 
те разлоге Устав  није прописао. Даље се наводи, да како је 
у питању дјелатност од општег интереса, коју обавља поме-
нуто јавно предузеће шумарства, било је потребно да Влада, 
сходно цитираним законским одредбама, изврши усклађи-
вање облика организовања ЈПШ «Српске шуме» у друштво 
капитала ‒ акционарско друштво и промијени назив преду-
зећа, па је истовремено усвојен и оспорени статут. На осно-
ву наведеног изражава се мишљење да је оспорени члан 2. 
Статута сагласан са одредбама члана 290. Закона о привред-
ним друштвима, Закона о јавним предузећима и члана 108. 
Закона о шумама, односно да прописивањем као у члану 121. 
Статута није повријеђен члан 109. Устава Републике Српске.     
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У изјашњењу Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, по тражењу Суда да се достави ос-
порени Статут, достављен је Статут и наведено да Статут 
Јавног предузећа шумарства «Шуме Републике Српске» а.д. 
Соколац број: 01/1-020-759/05 од 16. јуна 2005. године није 
објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Оспореним чланом 2. Статута прописано је да је Јавно 
предузеће основано Одлуком Владе Републике Српске Босне 
и Херцеговине, број: 03-599 од 08. 06. 1992. године («Служ-
бени гласник српског народа у Босни и Херцеговини» број 
9/92) и регистровано у складу са важећим прописима у Бањој 
Луци на дан 03. 02. 1993. године и измјенама уписа од 07. 02. 
1997, 06. 07. 1998, 09.11. 1999, 09. 04. 2001. и 09. 05. 2001. 
године, те је промјена облика организовања Јавног преду-
зећа у друштво капитала ‒ акционарско друштво извршена 
на основу Закона о измјенама и допунама закона о шумама 
(«Службени гласник Републике Српске» број 53/05).

Оспореним чланом 121. Статута прописано је да овај 
статут ступа на снагу наредног дана од дана усвајања од 
стране Скупштине јавног предузећа, а објавиће се у „Служ-
беном гласнику Републике Српске“.

Разматрајући основаност иницијативе Суд је утврдио 
да је Статут Јавног предузећа шумарства «Шуме Републи-
ке Српске» а.д. Соколац број: 01/1-020-759/05 од 16. јуна 
2005. године донијела Влада Републике Српске, у функцији 
Скупштине Јавног предузећа шумарства «Шуме Републи-
ке Српске» а.д. Соколац, те да исти Статут није објављен у 
„Службеном гласнику Републике Српске“. 

Приликом оцјењивања уставности Статута Суд је имао 
у виду да је чланом 109. Устава Републике Српске  утврђено 
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да закони, други прописи и општи акти ступају на снагу 
најраније осмог дана од дана објављивања, осим ако из на-
рочито оправданих разлога није предвиђено да раније ступе 
на снагу (став 1), те да се прије ступања на снагу закони, 
други прописи и општи акти државних органа објављују у 
одговарајућем службеном гласилу (став 2).

Суд је имао у виду да је, према члану 109. Устава, Ста-
тут морао бити објављен у „Службеном гласнику Републике 
Српске“, како би се учинио доступним, да би тек протеком 
прописаног времена ступио на снагу, односно постао дио 
правног поретка. Имајући у виду да Статут није могао по-
стати дио правног поретка због чињенице необјављивања, 
које је саставни дио  материјализације правног акта, као еле-
мента његове форме, Суд је оцијенио да исти није сагласан 
са Уставом.

У вези са наведеним утврђењем, Суд је имао у виду 
да је његова примарна улога заштита уставности и закони-
тости, односно заштита виталних вриједности на којима 
почива уставни систем у цјелини, те да се необјављивањем 
општих аката на прописани начин нарушава интегритет ус-
тавноправног система Републике Српске. Суд је, дакле, зау-
зео став да треба интервенисати у случајевима када се по-
ставља питање уставности општег акта који није објављен, 
а примјењује се и производи правне посљедице. Стога је, у 
конкретном случају, Суд утврдио да оспорени Статут, који 
није објављен у цијелости, није сагласан члану 109. Устава, 
те је на тај начин искључио његову примјену. Поред тога, 
прихватајући надлежност за оцјену Статута као општег акта 
који није објављен, Суд је имао у виду да се правне посљеди-
це које су настале примјеном оваквих општих аката, сходно 
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чл. 68. до 71. Закона о Уставном суду Републике Српске, могу 
отклонити доношењем утврђујуће одлуке Уставног суда.

Како је у току претходног поступка правно стање пот-
пуно 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 Репу-
блике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), у овом предмету одлучио 
без доношења рјешења о покретању поступка.  

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове од-
луке. 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр 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-34/15                                               ПРЕДСЈЕДНИК
29. март 2017. године                            УСТАВНОГ СУДА
                                                                    Мр Џерард Селман  

    

Будући да општи правни акт не може поста-
ти дио правног поретка због чињенице његовог не-
објављивања, које је саставни дио материјализације 
правног акта, као елемента његове форме, Уставни 
суд је оцијенио да такав акт није сагласан са Уста-
вом.
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Одлука
Број: У-57/15 oд 29. марта 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 36/17

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тач. а), члана 60. 
став 1. тачка а) и б) и члана 61. став 1. тач. д) Закона о Устав-
ном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 29. марта 
2017. године,  д о н и о  ј е 

 

О Д Л У К У

Утврђује се да Одлука о водоводу и канализацији 
(„Службени гласник Општине Градишка” бр. 6/00 и 6/07) 
није у сагласности са Уставом Републике Српске и Зако-
ном о комуналним дјелатностима („Службени гласник 
Републике Српске“ број 124/11).

Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности и 
законитости Одлуке о утврђивању цијена воде, канали-
зације и таксе за прикључак Надзорног одбора К.П. „Во-
довод” а.д. Градишка број 0.10-929 од 20. новембра 2009. 
године, Одлуке о утврђивању цијена воде и канализације 
Надзорног одбора К.П. „Водовод” а.д. Градишка број 0.10- 
452/11 од 19. априла 2011. године и Рјешења начелника 
општине Градишка број 02-380-1/09 од 25. новембра 2009. 
године.
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О б р а з л о ж е њ е

„Артинг инвест” д.о.о. Градишка, „Градид инжење-
ринг” д.о.о. Градишка, „Градинг промет” д.о.о. Градишка, 
„Тин инвест” д.о.о. Градишка, „Конструктор“д.о.о Градиш-
ка, „Бетон” д.о.о. Градишка, „Пројект 89” д.о.о. Градишка, 
„Термоелектро“д.о.о Градишка и „Акватерм” д.о.о. Гра-
дишка, по пуномоћнику Мирослави Дринић, адвокату из 
Градишке, приједлогом пред Уставним судом Републике 
Српске покренули су поступак за оцјењивање уставности и 
законитости Одлуке о водоводу и канализацији („Службени 
гласник Oпштине Градишка“ бр. 6/00 и 6/07), коју је доније-
ла Скупштина Општине Градишка. Предлагачи наводе да 
је престао правни основ за даље важење Одлуке о водово-
ду и канализацији. Као разлог наводе да је Закон о водама 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 10/98 и 51/01), на основу кога је ова одлука донесена, 
престао да важи ступањем на снагу Закона о водама („Служ-
бени гласник Републике Српске” бр. 50/06 и 92/09), као и 
то да је ступањем на снагу Закона о комуналним дјелатнос-
тима („Службени гласник Републике Српске“ број 124/11), 
престао да важи ранији Закон о комуналним дјелатностима 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 11/95, 18/95 и 
51/02), који је био правни основ за доношење измјена и до-
пуна ове одлуке. Наводе да је новим, важећим законом, на 
другачији начин регулисано питање овлашћења и садржине 
нормативног регулисања ове области. Као разлог предлага-
чи  наводе да је оспорена одлука престала да важи према 
члану 41. важећег Закона о комуналним дјелатностима јер 
није усклађена са одредбама тог закона у прописаном року. 
Осим тога, посебно се указује на неуставност и незаконитост 
чланова 27. и 28. Одлуке којима је прописано плаћање  таксе 
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на прикључак које није засновано на закону ни Уставу. Као 
разлог наводе да ни општина, као ни давалац услуга, немају 
законско овлашћење, посебно према одредби члана 30. ал. 9. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републи-
ке Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), за увођење такса 
на прикључак на водоводну и канализациону мрежу инвес-
титора, односно власника грађевине као додатни приход за 
финансирање ових дјелатности, односно да се изградња во-
доводне и канализационе мреже, као и прописаних прикљу-
чака на исту, врши из регулисаних извора на основу посебних  
прописа, тако да плаћање таксе на прикључак, као посебног 
вида финансијског намета сматрају дуплим плаћањем истог 
прикључка. Овакво регулисање сматрају супротним  одред-
бама члана 20. и 21. Закона о комуналним дјелатностима, 
одредбама члана 3. Закона о комуналним таксама, као и не-
уставним у односу на одредбе чланова 62, 63, 102, 103 и 109. 
Устава Републике Српске.

Предлагачи су приједлогом тражили и оцјену устав-
ности и Одлуке о утврђивању цијена воде, канализације и 
таксе за прикључак број 0.10-929 од 20. новембра 2009. годи-
не и Одлуке о утврђивању цијена воде и канализације  број 
0.10-452/11 од 19. априла 2011. године, које је донио Надзор-
ни одбор К.П. „Водовод” а.д. Градишка, као и Рјешења које 
је донио начелник општине Градишка број 02-380-1/09 од 
25. новембра 2009. године. Предлагачи наводе да оспорене 
одлуке К.П. „Водовод“ а.д. Градишка, које сматрају општим 
правним актима, нису објављене у службеном гласилу, због 
чега, како је наведено, немају правну снагу прописа који се 
примјењује у складу са одредбом члана 109. Устава Републи-
ке Српске. 
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Предложено је да Суд утврди да оспорени акти нису у 
сагласности са Уставом и Законом о комуналним дјелатнос-
тима и Законом о комуналним таксама, те  предлажу да Суд  
обустави радње наплате ове таксе.

Скупштина Oпштине Градишка није доставила одго-
вор на приједлог, док се у изјашњењу начелника Oпштине 
Градишка наводи да је Скупштина Oпштине Градишка до-
нијела Одлуку о комуналним дјелатностима („Службени 
гласник Oпштине Градишка“ број 3/13), коју сматра важећим 
правним основом за доношење нових аката пословања из об-
ласти водовода и канализације, па да се на основу тога оспо-
рена Одлука о водоводу и канализацији од дана ступања на 
снагу Одлуке о комуналним дјелатностима не примјењује, 
иако изричито није стављена ван снаге. Прецизира да је Од-
лука о утврђивању цијена воде и услуга канализације број 
0.10-1788/15 од 12. октобра 2015. године донесена од стра-
не Надзорног одбора К.П. „Водовод» а.д. Градишка, као акт 
пословања на основу Одлуке о комуналним дјелатностима 
(„Службени гласник општине Градишка“ број 3/13). Наводи 
да је том Одлуком о утврђивању цијена воде и услуга ка-
нализације број 0.10-1788/15 од 12. октобра 2015. године 
стављена ван снаге оспорена Одлука о утврђивању цијена 
воде, канализације и таксе за прикључак број 0.10-929 од 20. 
новембра 2009. године, Одлука о утврђивању цијена воде 
и канализације број 0.10-452/11 од 19. априла 2011. годи-
не, као и Одлука о утврђивању цијена воде и канализације 
број 0.10-1439/13 од 18. новембра 2013. године, које је донио 
Надзорни одбор К.П. „Водовод» а.д. Градишка, те да је као 
начелник Општине, својим Рјешењем број 02-380-1/15 од 30. 
октобра 2015. године, дао сагласност на Одлуку о утврђи-
вању цијена воде и услуга канализације број 0.10-1788/15 од 
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12. октобра 2015. године и да је истим рјешењем ставио ван 
снаге оспорено Рјешење број 02-380-1/09 од 25. новембра 
2009. године, Рјешење број 02-380-1/11 од 30. маја 2011. го-
дине, као и  Рјешење број 02-380-4/13 од 25. децембра 2013. 
године. 

Одлуку о водоводу и канализацији („Службени гласник 
Општине Градишка» бр. 6/00 и 6/07) донијела је Скупшти-
на Општине Градишка, на основу члана 4. Закона о водама 
(«Службени гласник Републике Српске» број 10/98) и члана 
31. Статута Општине Градишка („Службени гласник Општи-
не Градишка» бр. 3/00 и 4/00). Овим одлуком прописују се 
услови за снабдијевање водом, начин експлоатације, одржа-
вања и коришћења водовода који је директно повезан на из-
вориште на коме се захвата вода ради јавног снабдијевања 
водом за пиће становништва, привреде, јавних комуналних 
дјелатности и јавних објеката (школе, болнице и сл. објекти) 
и услови за коришћење канализацијских уређаја на подручју 
општине Градишка (члан 1).  

У поступку разматрања навода из приједлога Суд је,  
прије свега, имао у виду да је Закон о водама («Службени 
гласник Републике Српске» број 10/98), на који се Скупшти-
на Општине Градишка позвала као основ доношења оспо-
рене Одлуке о водоводу и канализацији, престао да важи 
ступањем на снагу Закона о водама («Службени гласник 
Републике Српске» бр. 59/06, 92/09 и 121/12). Међутим, по 
оцјени Суда, с обзиром на предмет регулисања оспорене Од-
луке о водоводу и канализацији, за оцјену њене законитости 
релевантан је Закон о комуналним дјелатностима («Служ-
бени гласник Републике Српске» број 124/11) којим се ут-
врђују комуналне дјелатности од посебног јавног интереса 
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и начин обезбјеђивања посебног јавног интереса, органи-
зација обављања комуналних дјелатности и начин њиховог 
финансирања (члан 1). С тим у вези,  овим законом је, и то 
чланом 2. став 1 прописано да се као комунална дјелатност 
од посебног јавног интереса, у смислу овог закона, сматра 
производња и испорука воде (тачка а), те пречишћавање и 
одвођење отпадних вода (тачка б), док је чланом 3. пропи-
сано да производња и испорука воде обухвата сакупљање, 
пречишћавање и испоруку воде корисницима за пиће и друге 
потребе, водоводном мрежом до мјерног инструмента ко-
рисника, укључујући и мјерни инструмент (тачка б), а пре-
чишћавање 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 сеп-
тичких јама (тачка в). Такође, овим законом је и то чланом 6.  
прописано да јединица локалне самоуправе обезбјеђује ор-
ганизовано обављање комуналних дјелатности, те да својом 
одлуком детаљније прописује услове и начин обављања 
комуналних дјелатности (тачка а), материјалне, техничке и 
друге услове за финансирање, развој, изградњу и одржавање 
комуналних објеката (тачка б), услове за функционисање и 
техничко-технолошко јединство система и уређаја (тачка в), 
могућност за субвенционисану цијену комуналне услуге, 
категорије корисника и услове субвенционисања (тачка г) и 
јединицу обрачуна за сваку врсту комуналне услуге и начин 
наплате комуналних услуга (тачка д). Уз то, одредбом чла-
на 41. истог закона је прописано да је јединица локалне са-
моуправе дужна да усклади прописе о вршењу комуналних 
дјелатности са одредбама овох закона и донесе прописане 
одлуке у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог 
закона. 
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Према томе, Суд је на основу наведених законских од-
редби утврдио да је  јединица локалне самоуправе овлашће-
на да уређује обављање комуналних дјелатности, и да својом 
одлуком детаљно пропише услове и начин на који се грађа-
нима пружа ова услуга, материјалне, техничке и друге услове 
за финансирање, развој, изградњу и одржавање комуналних 
објеката, као и услове за функционисање и техничко-техно-
лошко јединство система и уређаја, али исто тако и да је оба-
везана да усклади своје опште актe са важећим законским 
рјешењима у овој области. 

Имајући у виду да је Законом о комуналним дјелатнос-
тима прописана обавеза за доносиоца акта да усклади опште 
акте са тим законом, те да пропуст усклађивања тих аката са 
важећим Законом о комуналним дјелатностима повлачи не 
само њихову незаконитост већ и неуставност сагласно од-
редби члана 108. став 2. Устава, према којој прописи и дру-
ги општи акти морају бити у сагласности за законом, Суд је 
утврдио да Одлука о водоводу и канализацији („Службени 
гласник Општине Градишка” бр. 6/00 и 6/07) није у саглас-
ности са Уставом Републике Српске и Законом о комуналним 
дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број 
124/11).

У погледу захтјева за оцјењивање уставности и закони-
тости оспорене Одлуке о утврђивању цијена воде, канализа-
ције и таксе за прикључак Надзорног одбора К.П. „Водовод” 
а.д. Градишка број 0.10-929 од 20. новембра 2009. године, 
Одлуке о утврђивању цијена воде и канализације Надзорног 
одбора К.П. „Водовод” а.д. Градишка број 0.10- 452/11 од 
19. априла 2011. године и Рјешења начелника општине Гра-
дишка број 02-380-1/09 од 25. новембра 2009. године, Суд је 
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имао у виду  одредбе члана 115. Устава, према којима Устав-
ни суд одлучује о сагласности закона са Уставом и о саглас-
ности других прописа и општих аката са Уставом и законом. 
Имајући у виду садржину и правну природу ових аката Суд 
је утврдио да оспорене одлуке које је донио Надзорни одбор 
К.П. „Водовод” а.д. Градишка и оспорено рјешење које је до-
нио начелник Општине, без обзира на форму, немају карак-
тер општих аката чију уставност и законитост, сагласно од-
редби члана 115. Устава, оцјењује Уставни суд. Наиме, ради 
се о актима  који не садрже одредбе општег карактера нити 
на општи начин уређују одређене односе, већ се ради о ак-
тима пословања којима се одређују цијене конкретних кому-
налних услуга,   на које је,  и то на основу одлукa Скупштине 
Општине, рјешењем  сагласност дао начелник Општине. 

С обзиром на то да се ради о појединачним а не општим 
актима, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о 
Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске” бр. 104/11 и 92/12), због ненадлежности одба-
цио приједлог у овом дијелу. 

Имајући у виду да је донио коначну одлуку о устав-
ности и законитости оспорене Одлуке о водоводу и канали-
зацији, Суд је оцијенио беспредметним да разматра захтјев 
предлагача за обуставу радњи наплате таксе за прикључке на 
водоводну и канализациону мрежу. 

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове 
одлуке.

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, 
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Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 
Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и 
академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-57/15                                              ПРЕДСЈЕДНИК
29. март 2017. године                          УСТАВНОГ СУДА
                                                                 Мр Џерард Селман      

Када је законском одредбом прописана обавеза за 
доносиоца подзаконског акта да исти акт усклади 
са тим законом, пропуст усклађивања повлачи не 
само његову незаконитост већ и неуставност.

С обзиром на то да се приједлогом тражи оцјена 
уставности аката који не садрже одредбе општег 
карактера, већ се ради о актима пословања којима 
се одређују цијене конкретних комуналних услуга, 
Уставни суд је одбацио исти приједлог јер такви 
акти не могу бити предметом оцјене уставности 
и законитости.
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ИРЕНА МОЈОВИЋ
судија Уставног суда Републике Српске

На основу одредби члана 14. став 2. Закона о Уставном 
суду Републике Српске („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број 104/11 и 92/12) и члана 31. став 4. и 5. Пословника 
о раду  Уставног суда Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 114/12. 29/13 и 90/14)

ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ

На Одлуку Уставног суда Републике Српске  
број У- 57/15 од 29. 3. 2017. године

         
Издвојила сам своје мишљење поводом Одлуке Ус-

тавног суда Републике Српске број У-57/15 од 29. 3. 2017. 
године из  разлога што нисам сагласна са ставом 1. Одлуке, 
као ни са  уставноправним разлозима за оцјену неуставности 
и незаконитости Одлуке о водоводу и канализацији општи-
не Градишка, коју је донијела Скупштина општине Градиш-
ка („Службени гласник општине Градишка“ број 6/2000 и 
6/2007).

Што се тиче образложења става 1. Одлуке овог суда, 
заснованог на тумачењу члана 41. Закона, који се односи 
на усклађивање  подзаконских аката  у прописаном року 
од шест мјесеци, сматрам да се тај рок треба тумачити као 
инструктиван, па да овај члан није могао послужити као 
правни основ за оцјену неуставности и незаконитости Од-
луке о водоводу и канализацији општине Градишка. Пропи-
сујући инструктивне рокове за усклађивање или доношење 
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одређених подзаконских аката, законодавац подстиче доно-
сиоца на њихово усклађивање или доношење, а не санкцио-
нише кашњење, које само по себи не проузрокује неустав-
ност и незаконитост цијелог прописа, нити његов престанак.

       
Мишљења сам да само оспорени чланови 28. и 29. Од-

луке, којима се прописује обавеза плаћања такса за прикљу-
чак на водоводну и канализациону мрежу, за које таксе нема 
законског основа ни у Закону о комуналним дјелатностима, 
нити у било којем другом закону, нису у складу са Законом, 
услијед чега су неуставне у односу на члан 108. Устава. Та-
кође, сматрам да је било уставноправног основа за проши-
рење поступка оцјењивања и на члан 30. Одлуке, који се од-
носи на исте незаконито прописане таксе. 

Сматрам да суд није имао правног основа за утврђи-
вање неуставности и незаконитости цјелокупног подзакон-
ског акта без прецизирања одредби које сматра неуставним 
и незаконитим. 

 
Своје мишљење заснивам и на  пракси овог суда изра-

женој у одлуци број: У- 32/11  („Службени гласник Републи-
ке Српске“ број 105/12), којом је Суд  у истој правној ситуа-
цији  оцјењивао само  оспорене  одредбе подзаконског  акта, 
који је ступио на снагу  2008. године, дакле, прије ступања на 
снагу важећег Закона о комуналним дјелатностима („Служ-
бени гласник Републике Српске“ број 124/11) и утврдио да 
само одређена оспорена одредба подзаконског акта није у 
сагласности са Уставом и законом.

Бања Лука, 30. март 2017. године             Ирена Мојовић, судија
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Рјешење
Број: У-21/16 oд 29. марта 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 36/17

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 (“Служ-
бени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сјед-
ници одржаној 29. марта 2017. године,  д о н и о  ј е 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-
ности члана 33. став 2. Закона о правима бораца, војних 
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџ-
бинског рата Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12).

О б р а з л о ж е њ е

Славен Марић из Српца дао је Уставном суду Републи-
ке Српске иницијативу  за покретање поступка за оцјењи-
вање уставности члана 33. став 2. Закона о правима бораца, 
војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбе-
но-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12) (у даљем тексту: 
Закон). У иницијативи се, између осталог, наводи да оспо-
рени члан Закона није у сагласности са чланом 10. Устава 
Републике Српске због различитог начина третирања грађа-
на који су били у истим или сличним околностима, односно 
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да не постоји основ за различито поступање према борцима 
одликованим за храброст прије, и бораца одликованих након 
настанка Републике Српске и њених оружаних снага. Дава-
лац иницијативе, наиме, сматра да из оспореног члана За-
кона произлази да лице одликовано златном или сребрном 
медаљом за храброст  у складу са Законом о одликовањима 
и признањима Републике Српске има право на новчану нак-
наду, док лице одликовано ореденом за храброст у складу 
са Законом о одликовањима СФРЈ, то право нема, те да је 
због тога нужна измјена одредаба закона који регулишу ова 
примања. Такође, наводи да је и он, као и остали одлико-
вани борци ЈНА, оспореном одредбом закона неправедно 
запостављен и неравноправно третиран, те да је оправдано 
питање зашто одликовања СФРЈ додијељена за личну хра-
брост борцима којима се као вријеме проведено у борби ра-
чунало вријеме прије 18. маја 1992. године, нису награђена 
новчаном накнадом као одликовања Републике Српске, па 
чак и она која имају нижи статус од ордена. У вези с тим 
износи став да би одликованим борцима требало омогућити 
да за испољену личну храброст добију новчану накнаду на 
годишњем нивоу. Поред тога што сматра да су оспореном за-
конском одредбом различито третирани борци и припадни-
ци ЈНА који су, како је наведено, били у истим или сличним 
околностима борбе за људске животе и материјална добра, 
давалац иницијативе истиче да су овом одредбом погрешно 
наведена одликовања бивше СФРЈ, односно да су наведена 
одликовања која нису ни постојала. Предлаже да Суд, због 
различитог третирања грађана који су се налазили у истим и 
сличним ситуацијама, неуставним прогласи оспорени члан 
33. став 2. Закона. 

У одговору Народне скупштина Републике Српске, 
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поред осталог, наведено је да давалац иницијативе на погре-
шан начин тумачи одредбе Устава на чије се кршење пози-
ва, односно да се уставни основ за оспорени закон налази 
у  тачки 12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, 
којим је замијењен члан 68. Устава Републике Српске и  да  
је законодавац, имајући у виду ово уставно овлашћење, уре-
дио питања борачке заштите и прописао права бораца, пред-
видио услове за остваривање наведених права, те одредио 
број и врсту одликовања за које борац може остварити право 
на новчану накнаду. Такође, наводе да у конкретном случају 
не постоји различит третман лица која се налазе у истим и 
сличним околностима, односно да борци који су одликовани 
одликовањима за које је утврђена новчана накнада једнако 
остварују ова права у складу са законом, те да нема основа за 
оцјењивање усклађености оспорених законских одредаба са 
чланом 10. Устава Републике Српске. Истичу да видљиво не-
задовољство одређеним законским рјешењима даваоца ини-
цијативе може бити само предмет законодавне процедуре, а 
не предмет оцјене уставности, те да другачије уређење пре-
дметне материје није уставноправно релевантно, с обзиром 
на то да не подразумијева да је позитивно законодавство у 
несагласности са Уставом. Предлажу да Суд, имајући у виду 
изнесене аргументе, предметну иницијативу не прихвати.

Оспореним чланом 33. став 2. Закона прописано је да 
се одликовањима у смислу става 1. овог члана сматрају од-
ликовања утврђена посебним прописима Републике Српске: 
Орден Немањића, Орден Карађорђева звијезда Републике 
Српске и Орден Милоша Обилића, Медаља мајора Милана 
Тепића, Медаља заслуга за народ, Златна медаља за храброст 
и Сребрна медаља за храброст, као и одликовања утврђена 
прописима бивше СФРЈ: Орден Карађорђева звијезда са 
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мачевима, Орден белог орла са мачевима, Орден народног 
хероја, Златна медаља Обилића, те Партизанска споменица 
1941.   

У поступку оцјењивања оспорене одредбе Закона Суд 
је имао у виду  да је одредбом тачке 12. Амандмана XXXII 
на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Ус-
тава, утврђено да Република уређује и обезбјеђује, између 
осталог, борачку и инвалидску заштиту. Такође, Суд је имао 
у виду и члан 49. Устава, према коме се слободе и права ост-
варују, а дужности испуњавају непосредно на основу Устава, 
осим када је Уставом предвиђено да се услови за оствари-
вање појединих од њих утврђују законом, као и гаранције 
из члана 10. Устава, којим је утврђено да су грађани равноп-
равни 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.

Суд је, поред садржаја оспорене одредбе, у конкрет-
ном случају, имао у виду и члан 1. Закона, којим је утврђе-
но да се овим законом уређују услови, начин и поступак за 
утврђивање статуса и права бораца, војних инвалида и чла-
нова породица погинулих бораца и умрлих војних инвалида 
и чланова породица лица страдалих у вршењу војне служ-
бе или у вршењу активности у вези са том службом, начин 
обезбјеђивања новчаних средстава, те друга питања од зна-
чаја за остваривање права прописаних овим законом. Та-
кође, за оцјењивање уставности оспорене законске одредбе, 
по оцјени Суда, релевантне су и одредбе члана 2. ст. 1, 2. и 
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4. Закона којим је прописано да је (1) борац у смислу овог 
закона лице које је: а) учествовало у оружаним акцијама, од-
носно оружаној борби на територији бивше Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије у саставу оружаних сна-
га 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; б) у рату у бившој СФРЈ, односно Босни и Херце-
говини 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 Срп-
ске; (2) да је борац у смислу овог закона и лице које је као 
добровољац послије 18. маја 1992. године  био припадник 
оружаних снага Републике Српске и као такав вршио војне 
и друге дужности за одбрану Републике Српске, и (4) да је 
борац у смислу овог закона и лице које је учествовало у ан-
тифашистичкој и ослободилачкој борби током 20. вијека као 
припадник Српске, Црногорске или Југословенске војске 
или као борац Народноослободилачког рата. Поред наведе-
них, Суд је узео у обзир и садржај одредбе члана 33. став 1. 
Закона, којом је прописано да борци из члана 2. ст. 1, 2. и  
4. овог закона одликовани највећим одликовањима за војне 
заслуге у оружаној борби имају право на новчану накнаду.

На основу изложеног Суд је оцијенио да су Законом, 
сагласно наведеним уставним овлашћењима, регулисани ус-
лови, начин и поступак за утврђивање статуса и права бора-
ца, 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, и 
да је, у оквиру тога, оспореном одредбом члана 33. став 2. 
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овог закона, регулисано и право на новчану накнаду бор-
цима одликованим највећим одликовањима за војне заслуге 
у оружаној борби. Конкретно, оцјењујући начин на који су 
оспореном законском одредбом прописана одликовања која 
се сматрају одликовањима утврђеним посебним прописима 
Републике Српске и одликовања утврђена прописима бивше 
СФРЈ, Суд је утврдио да овакво прописивање представља 
одраз законодавне политике уређивања предметних правних 
односа, односно цјелисходне процјене законодавца да уре-
ди која се одликовања могу сматрати одликовањима за које 
борци одликовани највећим одликовањима за војне заслуге у 
оружаној борби из члана 2. ст. 1, 2. и  4. Закона имају право 
на новчану накнаду. Поред наведеног, Суд је оцијенио да се 
оваквим прописивањем не повређује ни уставно начело рав-
ноправности грађана из члана 10. Устава, јер је очигледно да 
се оспореном одредбом не доводе у неравноправан положај 
остали грађани у односу на лица која  имају статус борца, 
прописан чланом 2. ст. 1, 2. и  4. Закона, јер се ради о субјек-
тима који се не налазе у истим правним ситуацијама. Наиме, 
оспорена одредба Закона се подједнако односи на сва лица 
која имају статус борца из члана 2. ст. 1, 2. и  4. овог закона, 
који су  одликовани највећим одликовањима за војне заслуге 
у оружаној борби, због чега су, по оцјени Суда,  неосновани 
наводи из иницијативе да оспорена законска одредба омо-
гућава различито поступање према борцима одликованим за 
храброст прије, и бораца одликованих након настанка Репу-
блике Српске и њених оружаних снага. 

У односу на наводе даваоца иницијативе о оправда-
ности питања зашто одликовања СФРЈ додијељена за личну 
храброст борцима којима се као вријеме проведено у борби 
рачунало вријеме прије 18. маја 1992. године нису награђена 
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новчаном накнадом као одликовања Републике Српске,  те да 
би одликованим борцима требало омогућити да за испољену 
личну храброст добију новчану накнаду на годишњем нивоу, 
Суд је оцијенио да, у смислу члана 115. Устава Републике 
Српске, оцјена истих није у домену његове надлежности.

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 (“Служ-
бени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), у овом 
предмету одлучио без доношења рјешења о покретању по-
ступка.  

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

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр 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-21/16                                           ПРЕДСЈЕДНИК
29. март 2017. године                        УСТАВНОГ СУДА
                                                               Мр Џерард Селман      
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Оцјењујући начин на који су оспореном законском 
одредбом прописана одликовања која се сматрају 
одликовањима утврђеним посебним прописима Ре-
публике Српске и одликовања утврђена прописима 
бивше СФРЈ, Уставни суд је утврдио да овакво про-
писивање представља одраз законодавне политике 
уређивања предметних правних односа, односно цје-
лисходне процјене законодавца да уреди ову област, 
о чијој уставности он није надлежан да одлучује.
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Рјешење
Број: У-33/16 oд 29. марта 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 36/17

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Ус-
тава 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  29. марта  2017. године,  д о н и о  ј е 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е

Не прихвата се иницијатива за покретање поступ-
ка за утврђивање сагласности члана 16. став 1. тачка б. 
Правилника о платама запослених у Центру за социјални 
рад Приједор број: 01-023-2_/08 од 23. априла 2008. године 
са чланом 33. став 1. тачка б Општег колективног уговора 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 
брoj 40/10), односно са чланом 11. тачка б Посебног колек-
тивног уговора за запослене у области локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“ брoj 114/07). 

    

О б р а з л о ж е њ е

Доста Мејакић и Жељкa Шалабалија, радници Центрa 
за социјални рад Приједор, из Приједора, дали су Уставном 
суду Републике Српске иницијативу за утврђивање саглас-
ности члана 16. став 1. тачка б. Правилника о платама запос-
лених у Центру за социјални рад Приједор број: 01-023-2_/08 
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од 23. априла 2008. године (у даљем тексту: Правилник), са 
чланом 33. став 1. тачка б. Општег колективног уговора Ре-
публике Српске („Службени гласник Републике Српске“ брoj 
40/10) (у даљем тексту: Општи колективни уговор), односно 
са чланом 11. тачка б. Посебног колективног уговора за за-
послене у области локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“ брoj 114/07) (у даљем тексту: Посебни 
колективни уговор). У иницијативи, као и у накнадно дос-
тављеној ургенцији, даваоци иницијативе, поред осталог, 
наводе да је ограничење у остваривању права на накнаду за 
превоз у  јавном саобраћају, прописано оспореном одредбом 
овог правилника, супротно наведеним члановима Општег и 
Посебног колективног уговора, те да је због оваквог пропи-
сивања обустављена исплата ове накнаде на штету радника. 

Оспореним чланом 16. став 1. тачка б Правилника 
прописано је да запослени имају право на накнаду трошкова 
превоза приликом доласка на посао и враћања са посла у ви-
сини пуне цијене повратне карте у јавном саобраћају преко 
3 километра.

Чланом 115. Устава Републике Српске утврђено је да 
Уставни суд одлучује о сагласности закона, других прописа 
и општих аката са Уставом, и да одлучује о сагласности про-
писа и општих аката са законом.

  
Имајући у виду да је поднесеном иницијативом оспо-

рена сагласност наведених одредби Правилника са одредба-
ма Општег и Посебног колективног уговора,  Суд је, сходно 
одредби члана 115. Устава Републике Српске, утврдио да 
није надлежан да оцјењује међусобну сагласност подзакон-
ских аката, односно појединих њихових одредаба.
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 С обзиром на изложено Суд је, на основу члана 37. 
став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске  
(“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), 
одлучио да, због ненадлежности, поднесену иницијативу не 
прихвати.

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

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр 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-33/16                                          ПРЕДСЈЕДНИК
29. март 2017. године                       УСТАВНОГ СУДА
                                                              Мр Џерард Селман      

Имајући у виду да је поднесеном иницијативом 
оспорена сагласност појединих одредаба Правил-
ника са одредбама Општег и Посебног колективног 
уговора, Уставни суд је утврдио да није надлежан да 
оцјењује међусобну сагласност подзаконских аката, 
односно појединих њихових одредаба.
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Рјешење
Број: У-114/16 oд 29. марта 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 36/17

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 („Служ-
бени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сјед-
ници одржаној 29. марта 2017. године, донио је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-
ности и законитости Одлуке о измјени дијела Регулацио-
ног плана «Засад поље» у Требињу («Службени гласник 
Града Требиње» број 7/16).  

О б р а з л о ж е њ е

Републичка управа за инспекцијске послове, Сек-
тор урбанистичко-грађевинске и еколошке инспекције – 
Одјељење Требиње, дала је Уставном суду Републике Српске 
(у даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка 
за оцјењивање уставности и законитости документа прос-
торног уређења ‒ Одлуке о измјени дијела Регулационог 
плана «Засад поље» у Требињу («Службени гласник Града 
Требиње» број 7/16). Давалац иницијативе сматра да посту-
пак доношења оспорене одлуке није проведен у складу са 
чланом 49. ст. 1. и 2. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 40/13), однос-
но да је након јавног увида у нацрт документа и усвојених 
примједби, приједлога и мишљења требало поновити јавну 
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расправу. Због наведеног, по мишљењу даваоца иницијативе, 
планска рјешења у приједлогу оспореног планског докумен-
та значајно се разликују од нацрта овог документа. У образ-
ложењу је наведено: да се западна граница обухвата описана 
у члану 3. Одлуке о приступању измјени Регулационог плана 
«Засад поље» број: 09-013-169/15 од 22. октобра 2015. го-
дине («Службени гласник Града Требиње» број 5/15), разли-
кује од уцртане западне границе у графичком прилогу оспо-
рене Одлуке, односно да одступа од «Нове улице» у дијелу 
спајања са границом на сјеверној страни, да је, након јавног 
увида, удовољено примједби С.П. «СМ-ПРОМ» Добој, тако 
што је у Приједлогу плана повећана спратност и димензије 
основе предметног стамбено-пословног објекта, да су, та-
кође, извршене измјене у погледу начина прикључка плани-
раног објекта бензинске станице, са којим није у потпуности 
сагласно ЈП «Путеви Републике Српске» Бања Лука, без да је 
поново организован јавни увид.      

 
 Скупштина Града Требиње доставила је одговор на 

наводе из иницијативе у којем се истиче да је граница обух-
вата назначена у текстуалном дијелу оспорене одлуке иден-
тична са оном из графичког дијела, да је «спорни» стамбе-
но-пословни објекат од почетка увршћен тај обухват, да је 
тачно да је удовољено примједби СП «СМ-ПРОМ» Добој 
у погледу градње сутерена и повећања габарита стамбе-
но-пословног објекта. Наиме, увидом у преднацрт и нацрт 
предметног плана утврђено је да планирани «спорни» стам-
бено-пословни објекат има димензије 12,00 x 20,32 м, да је 
спратност П + 2 + М, по намјени вишепородични стамбени 
објекат и да је од сусједног објекта удаљен 12,32 м, те да је, 
након усвојене примједбе, у Приједлогу плана, планиран као 
објект спратности Су + П + 2 + М, димензија 15,40 x 26,11 м, 
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намјене вишепородични стамбено-пословни објекат, удаље-
ности од сусједног објекта цца 12 м. Сматрају да није било 
потребе организовати поновни јавни увид, јер се пријед-
лог просторно-планског документа на основу прихваћене 
примједбе не разликује значајно од нацрта истог, тј. ново 
рјешење је усклађено са смјерницама из Урбанистичког пла-
на «Требиње 2015» у којима је прописана удаљеност. Уз то, 
истиче се да није дошло до промјене граница грађевинског 
земљишта у односу на сусједне парцеле, нити је наведеним 
промјенама дошло до промјене власничких односа. Надаље, 
сматрају да није било пропуста у погледу прибављања миш-
љења ЈП «Путеви Републике Српске» на предметни план, јер 
њихово неслагање у погледу начина прикључка бензинске 
пумпе на магистрални пут  представља технички проблем 
који се може отклонити у току изградње овог објекта. При-
том, истичу да је на преднацрт измјена дијела Регулацио-
ног плана «Засад поље» од истог прибављена начелна са-
гласност број: 02-03-ПЕ-2027/14 од 28. марта 2016. године, 
те да је сагласност на План изостала будући да је, како је 
наведено, техничко рјешење прикључка бензинске станице 
неприхватљиво. С тим у вези, мишљења су да се рјешење 
прикључка бензинске станице на магистрални пут М-6 није 
промијенило у односу на рјешење понуђено у преднацрту, 
док су се измјене десиле на приступној локалној саобраћај-
ници-сјеверно, која је, због другачије организације објеката 
унутар грађевинске парцеле бензинске станице, помјерена, 
а што није било од утицаја на прикључак на магистрални 
пут. Такође, наводи се да је ЈП «Путеви Републике Српске» 
надлежно за управљање јавним и магистралним путевима, 
док је Град надлежан за локалне саобраћајнице. У прилог 
наведеном достављена је просторно-планска документација.  
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Оспорену Одлуку о измјени дијела Регулационог пла-
на «Засад поље» («Службени гласник Града Требиње» број 
7/16) донијела је Скупштина Града Требиње, на основу 
чл. 35. и 38. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13 и 106/15) 
и чл. 17. и 36. Статута Града Требиња („Службени гласник 
Града Требиње“ бр. 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), на сједници одр-
жаној 11. августа 2016. године.  

  
Овом одлуком утврђено је: да се доноси измјена дијела 

Регулационог плана «Засад поље» (члан 1), да измјена на-
веденог регулационог плана садржи текстуални и графички 
дио (члан 2), да је Регулационои план урађен од стране «Пут 
инжењеринг» д.о.о. Требиње (члан 3) и да се излаже на ста-
лан јавни увид у Градској управи Града Требиње – Одјељење 
за просторно уређење, које ће се старати о провођењу ове 
одлуке (чл. 4. и 5), те да ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Требиње» (члан 6).   

У поступку разматрања навода из иницијативе Суд је 
имао у виду члан 102. став 1. тачка 1. и 3. Устава Републике 
Српске, којим је утврђено да општина преко својих органа 
у складу са законом доноси програм развоја, урбанистички 
план, уређује и обезбјеђује коришћење градског грађевин-
ског земљишта. Поред тога, Законом о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13), који је био на снази у вријеме доношења 
оспорене одлуке, као и сада важећим Законом о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16) прописано је да самосталне надлежности општине/
града обухватају, поред осталих, усвајање стратешких и 
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спроведбених докумената просторног уређења за подручје 
јединице локалне самоуправе, уређење и обезбјеђење ко-
ришћења грађевинског земљишта и пословног простора 
(члан 12. тачка а) алинеја 2. и 4. ранијег, односно члан 18. 
тачка 1. подтачке 2. и 4. важећег закона), да јединица локалне 
самоуправе  у области просторног планирања и грађења, из-
међу осталог, усваја документа просторног уређења и обез-
бјеђује њихово спровођење, прати стање уређења простора и 
насеља, те обезбјеђује коришћење грађевинског земљишта ( 
члан 13. ал. 1, 2. и 4. ранијег, односно члан 19. т. 1, 2. и 4. ва-
жећег закона), те да скупштина доноси одлуке и друга општа 
акта и даје њихово аутентично тумачење (члан 30. став 1. ал. 
2. и 5. ранијег, односно члан 39. став 2. т. 2. и 6. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16).  

Законом о уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16) пропи-
сано је да је регулациони план спроведбени, односно тех-
ничко-регулативни документ просторног уређења на основу 
којег се дефинишу услови за пројектовање и извођење обје-
ката, који важи до његове измјене или доношења новог (члан 
25. став 4. тачка в) и ст. 8. и 9). Према члану 26. тачка б) 
подтачка 5) Закона, доношење регулационог плана обавез-
но је за подручје јединице локалне самоуправе за претежно 
изграђена урбана подручја и за подручја од општег интереса 
јединице локалне самоуправе, ако је то одређено урбанис-
тичким планом. Скупштина јединице локалне самоуправе, 
сходно члану 38. став 2. овог закона, доноси, између осталих, 
спроведбене документе просторног уређења јединице локал-
не самоуправе. Поступак припреме, израде и доношења до-
кумената просторног уређења уређен је чл. 38. до 52, при 
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чему је у члану 52. став 3. Закона прописано да се ревизија, 
односно измјена или допуна документа просторног уређења 
врши на начин и по поступку за доношење овог докумен-
та. Тако је чланом 40. овог закона прописано да одлуку о 
приступању изради, односно измјени или допуни документа 
просторног уређења доноси надлежна скупштина, која тре-
ба да садржи врсту документа просторног уређења чијој се 
изради, односно измјени или допуни приступа, границе под-
ручја за које се документ доноси, односно мијења, период за 
који се утврђују, процјењују или израчунавају плански пара-
метри, смјернице за израду, измјену или допуну документа, 
рок израде, садржај планског акта, одредбе о јавној расправи 
и јавном увиду, начин осигурања средстава за израду, измје-
ну или допуну документа, носиоца припреме за израду, од-
носно измјену или допуну документа просторног уређења 
и друге елементе зависно од специфичности подручја за 
које се документ доноси, као и да се одлука о приступању 
изради односно измјени или допуни документа просторног 
уређења објављује у службеном гласнику јединице локалне 
самоуправе (ст. 1, 3. и 9), а чланом 41. став 2. 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 40. овог закона. Према члану 42. Закона 
носилац припреме документа просторног уређења дужан је 
да носиоцу израде документа достави сву расположиву до-
кументацију, а нарочито ону која је таксативно наведена у 
тач а) до з), затим да након доношења одлуке из члана 40. 
овог закона, у најмање два средства јавног информисања, 
објави позив заинтересованим лицима, која су власници 
непокретности у обухвату овог документа, да у року од 15 
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дана доставе своје приједлоге и сугестије за одређена план-
ска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту 
у њиховом власништву, те да прибави мишљење органа и 
правних лица надлежних за водопривреду, енергетику, те-
лекомуникације, саобраћај, заштиту културно-историјског 
и природног насљеђа, противпожарну заштиту, управљање 
комуналним отпадом, заштиту животне средине, пољоприв-
редно земљиште и сеизмолошку дјелатност. Поред тога, чла-
ном 43. став 1. Закона прописано је да надлежна скупштина, 
на приједлог носиоца припреме, именује савјет плана ради 
укупног праћења израде документа просторног уређења, 
вођења јавне расправе и усаглашавања ставова и интереса 
зависно од потребе, обима и врсте документа, док је чланом 
44. став 1. прописано да се израда документа просторног 
уређења повјерава правном лицу које има одговарајућу ли-
ценцу за обављање ових послова. Уз то, чланом 48. Закона 
прописано је да је носилац израде обавезан да размотри све 
примједбе, приједлоге и мишљења достављене током јавног 
увида и да прије утврђивања приједлога документа о њима 
заузме и образложи свој став и да тај став у писаној фор-
ми достави носиоцу припреме и лицима која су доставила 
примједбе, приједлоге и мишљења (став 1), да се приједлог 
документа утврђује на основу нацрта који је објављен и ста-
ва према примједбама, приједлозима и мишљењима на тај 
нацрт (став 2), да се у приједлогу документа не могу мијења-
ти рјешења из нацрта документа, осим оних на која је била 
стављена основана примједба, приједлог и мишљење (став 
3), да се став носиоца израде о примједбама, приједлозима и 
мишљењима разматра на јавној расправи, на коју се позивају 
представници носиоца припреме, носиоца израде и органа 
и правних лица из члана 42. став 3. овог закона, те члано-
ви савјета плана (став 4), а ако јавној расправи из става 4. 
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овог члана не присуствују овлашћени стручни представници 
органа и правних лица из члана 42. став 3. овог закона, сма-
тра се да су прихватили приједлог документа. Према члану 
49. Закона, ако се приједлог документа просторног уређења 
на основу прихваћених приједлога, примједби и мишљења 
достављених у току јавног увида значајно разликује од на-
црта документа, носилац припреме дужан је да поново ор-
ганизује 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 доку-
мента из одлуке из члана 40. овог закона, када се промијени 
граница грађевинског земљишта или када промјена изазива 
промјену власничких односа (став 2), као и да се нацрт до-
кумента 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 доку-
мента који су измијењени након првог јавног увида  (став 
5). По одржаној јавној расправи носилац припреме утврђује 
приједлог документа у складу са закључцима са расправе 
(члан 50. став 1). 

Увидом у достављену документацију, укључујући За-
писник о извршеној ванредној инспекцијској контроли број: 
24.090/362-161-74-1/16 од 29. новембра 2016. године, који 
је сачинио инспектор Сектора урбанистичко-грађевинске и 
еколошке инспекције–Одјељење Требиње, која се односи на 
поступак припреме и доношења оспореног плана, утврђено 
је да се изради измјена регулационог плана «Засад поље» у 
Требињу приступило на основу Одлуке о приступању измје-
ни Регулационог плана «Засад поље» («Службени гласник 
Града Требиње» број 5/15), коју је донијела Скупштина Гра-
да Требиње, на сједници одржаној 22. октобра 2015. године, 
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са позивом на правни основ садржан у одредбама чл. 35. и 
40. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени глас-
ник Републике Српске“ број 40/13). Овом одлуком одређене 
су границе обухвата измјене Плана, и то: са сјеверне стране 
улица између стамбено-пословних комплекса Агрокоп и Луч 
до изграђених индивидуалних стамбених објеката на сјеве-
розападу; са западне стране «Нова улица» до планираног 
ватрогасног дома обухватајући планирани ватрогасни дом 
и објекат бензинске станице на југозападу; са јужне стране 
ријека Требишњица; са источне стране улица Степе Степа-
новића (члан 3), прописане смјернице за израду Плана: да је 
носилац израде плана дужан да се приликом израде Плана 
руководи урбанистичким планом «Требиње 2015» и важећим 
законским прописима (члан 5), прописан рок за израду, ут-
врђена обавеза Скупштине Града да након обављене стручне 
расправе о преднацрту утврди нацрт измјене Плана, као и 
мјесто, вријеме и начин излагања Нацрта на јавни увид, те 
носиоца припреме. 

Према садржају оспорене одлуке у материјалноправ-
ном смислу, овај Суд налази да је ова одлука у сагласности са 
одредбама члана 40. Закона о уређењу простора и грађењу. 
Надаље, Скупштина Града Требиње је, сагласно члану 43. 
став 1. Закона, рјешењем број: 09-013-216/15 од 24. новембра 
2015. године, именовала савјет плана, који је разматрао пред-
нацрт документа. У даљем току поступка, према доставље-
ној документацији Скупштина Града Требиње је, на сједни-
ци одржаној 25. марта 2016. године, донијела Одлуку о ут-
врђивању нацрта измјене Регулационог плана «Засад поље» 
(«Службени гласник Града Требиње» број 3/16). Након тога, 
носилац припреме је Обавјештењем број: 07-36-210/15 од 
28. марта 2016. године, које је достављено Радио Требињу, 
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Служби за односе са јавношћу Града Требиње и дневном 
листу «Глас Српске», информисало грађане града Требиње 
да могу извршити увид у Нацрт измјена регулационог пла-
на «Засад поље». ЈП «Путеви Републике Српске» је, актом 
број: 02-03-ПЕ-2027//14 од 28. марта 2016. године, дало са-
гласност на преднацрт овог планског документа. У даљем 
току поступка, према достављеној документацији, прове-
ден је јавни увид у предметни документ (књига примједби, 
приједлога и мишљења отворена 05. априла 2016. године), 
те је Одјељење за просторно уређење Града Требиње сачи-
нило Записник број: 07-36-210/15 од 04. јула 2016. године. 
Примједбе С.П.»СМ-ПРОМ» Добој, дате у току јавног увида 
(04. маја 2016. године) у погледу повећања габарита основе 
и броја етажа стамбено-пословног објекта планираног у На-
црту документа са димензијама 12,00 x 20,32 м, спратности 
П + 2 + М и удаљен од сусједног објекта 12,32 м (к.ч. бр. 
2857/1 К.О. Требиње) су усвојене, те је у приједлогу доку-
мента планиран стамбено-пословни објекат спратности Су 
+ П + 2 + М, димензија 15,40 x 26,11 м, удаљен од сусједног 
објекта цца 12 м, с тим да нису извршене промјене граница 
грађевинског земљишта у односу на сусједне парцеле, нити 
је дошло до промјене власничких односа. Одлука о измјени 
дијела Регулационог плана «Засад поље» донесена је на сјед-
ници Скупштине Града Требиње одржаној 11. августа 2016. 
године.     

На основу наведеног Суд је оцијенио да је оспорена 
Одлука о измјени дијела Регулационог плана «Засад поље» 
(«Службени гласник Града Требиње» број 7/16) донесена на 
начин прописан одредбама чл. 38. до 52. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 40/13, 106/15 и 3/16). Наиме, доносилац оспорене одлуке 
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поступио је сагласно закону у погледу овлашћења за доно-
шење ове одлуке и прописаним обавезама у погледу про-
вођења поступка припреме, израде и доношења оспорених 
измјена дијела предметног регулационог плана. Чињеница 
да Нацрт овог документа није поново стављен на јавни увид 
након прихватања примједбе С.П. «СМ-ПРОМ» Добој, по 
оцјени Суда, не представља повреду цитираних законских 
одредби, јер нису испуњени законом предвиђени услови, тј. 
нису извршене промјене граница грађевинског земљишта 
на којем је планиран одређени објекат у односу на сусјед-
не парцеле, нити је дошло до промјене власничких односа. 
Имајући у виду чињеницу да су послови из области простор-
ног и урбанистичког планирања послови од општег интере-
са, законодавац је прописао да се само измјена или допуна 
плана врши на начин и по поступку за његово доношење, јер 
би вишеструким враћањем на јавни увид нацрта плана након 
усвојене сваке појединачне примједбе, по оцјени Суда, били 
доведени у питање правна сигурност и коначна реализација 
Плана, осим у случајевима из члана 49. ст. 1. и 2. Закона. 
У односу на наводе иницијативе којима се оспорава закони-
тост планских рјешења у погледу стамбено-пословног објек-
та спратности Су + П + 2 + М, димензија 15,40 x 26,11 м, 
удаљености цца 12 м од сусједног објекта, као и прикључка 
бензинске станице утврђених у оспореном просторнопланс-
ком документу, Суд је оцијенио да, према члану 115. Устава 
Републике Српске, није надлежан да оцјењује конкретна ур-
банистичка и грађевинска рјешења која чине његов садржај.   

  
Како је у току претходног поступка правно стање пот-

пуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан ос-
нов за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Зако-
на о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник 
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Републике Српске“ број 104/11 и 92/12), одлучио без доно-
шења рјешења о покретању поступка.

На основу изложеног Суд је одлучио као у диспозити-
ву овог рјешења. 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр 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-114/16                                             ПРЕДСЈЕДНИК
29. март 2017. године                             УСТАВНОГ СУДА
                                                                   Мр Џерард Селман      

Будући да је доносилац оспорене одлуке поступио 
сагласно релевантном закону у погледу овлашћења 
за њено доношење, као и прописаним обавезама у 
погледу провођења поступка припреме, израде и до-
ношења оспорених измјена дијела предметног регу-
лационог плана, Уставни суд није прихватио ини-
цијативу за оцјењивање уставности и законитости 
исте одлуке. 
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Одлука
Број: У-35/16 oд 26. aприла 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 48/17

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 Устав-
ном суду Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 26. априла 
2017. године, д о н и о  ј е

О Д Л У К У

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности 
члана 2. став 1, члана 6. став 1. тачка 9, члана 23. ста-
вови 2. и 3, члана 24. став 2, чланова 25, 27, 29, 30. став 2, 
члана 39. ставови 7. и 8, члана 51. став 1. тачка 5, чланова 
58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66. и 107. став 1. тачке 1-9, 11. и 12, 
и ставови 2, 3. и 4. Закона о адвокатури Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 80/15). 

Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности 
члана 23. став 4, члана 107. став 1. тачка 10. и члана 113. 
Закона о адвокатури Републике Српске („Службени глас-
ник Републике Српске“ број 80/15).

О б р а з л о ж е њ е

„Адвокатска фирма Сајић“ ортачко друштво из Бања 
Луке поднијело је Уставном суду Републике Српске (у даљем 
тексту: Суд) приједлог за утврђивање неуставности одреда-
ба Закона о адвокатури Републике Српске („Службени глас-
ник Републике Српске“ број 80/15) (у даљем тексту: Закон). 
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Приједлогом се, у суштини, оспоравају одредбе члана 2. став 
1, члана 6. став 1. тачка 9, члана 23. ст. 2, 3. и 4, члана 24. 
став 2, чл. 25, 27, 29, 30. став 2, члана 39. ст. 7. и 8, члана 51. 
став 1. тачка 5, чл. 58, 59, 60, те чл. 62, 63, 64, 65. и 66. Зако-
на. Без додатне аргументације и навођења уставноправних 
разлога, оспорава се и уставност члана 107. Закона. Пред-
лагач истиче да је дефинишући адвокатуру искључиво као 
службу (члан 2. став 1 Закона) законодавац регулисао уже 
у односу на норму из члана 131. Устава према којој је ад-
вокатура самостална и независна дјелатност и служба. На-
даље, наводи да законодавац фаворизује адвокатска друштва 
са ограниченом одговорношћу, што се огледа у чињеници да 
Закон не регулише одговорност ових друштава за рад струч-
них сарадника и адвокатских приправника, док исту, када су 
други облици рада адвоката у питању, уставновљава чланом 
24. став 2. Такође, Закон не познаје забрану рекламирања 
адвокатских друштва са ограниченом одговорношћу, док 
овакву забрану прописује за адвокате, заједничке адвокатске 
канцеларије и адвокатско ортачко друштво (члан 27. Закона). 
Надаље, из обавезе осигурања од професионалне одговор-
ности изостављени су адвокати који дјелатност обављају у 
оквиру адвокатских друштава са ограниченом одговорно-
шћу, док је иста за остале адвокате одређена чланом 39. ст. 7. 
и 8. У прилог наведеном истиче се да Закон, регулишући ос-
нивање и упис адвокатских друштава у именик Адвокатске 
коморе (чл. 58‒65), не прописује обавезу закључења уговора 
о осигурању од професионалне одговорности за адвокатска 
друштва са ограниченом одговорношћу, а за адвокатска ор-
тачка друштва овакву обавезу предвиђа чланом 51. став 1. 
тачка 5. С обзиром на то да се обје ове врсте адвокатских 
друштава оснивају у складу са одредбама Закона о привред-
ним друштвима, регулисањем на оспорени начин само се 
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за ортачка друштва ствара двострука обавеза осигурања (и 
адвоката и друштва), те предлагач сугерише да је, у циљу 
превазилажења ове неравноправности, законодавац требао, 
у јавном интересу и интересу корисника адвокатских услу-
га, прописати минимални оснивачки капитал за адвокатска 
друштва са ограниченом одговорношћу. Приједлогом се, 
надаље, истиче да Закон, прописујући као у члановима 66. 
и 23. став 3, супротно члану 39. Устава, различито третира 
адвокате и лица која обављају административне, техничке и 
друге послове, јер адвокатима не дозвољава да заснују рад-
ни однос, осим у адвокатском ортачком друштву. Додатно, 
сматра да је нормирање из члана 66. Закона у супротности 
са нормирањем из члана 58. став 4. истог. Такође, не оспора-
вајући уставност прописивања из члана 4. тач. 18. и 20. Зако-
на (приједлогом погрешно означен као члан 5. тач. 18. и 20), 
предлагач указује да адвокатска друштва са ограниченом од-
говорношћу не могу запошљавати стручне сараднике и ад-
вокатске приправнике, што, свеукупно, чини упитном оправ-
даност овакве форме пословања. У контексту прописивања 
облика у коме адвокати могу обављати дјелатност (члан 4. 
тач. 15. и 16. и члан 46. став 1) истиче се да је предметно про-
писивање у колизији са чл. 2. Закона о привредним друштви-
ма („Службени гласник Републике Српске“ бр. 127/08, 58/09, 
100/11 и 67/13) јер, како се наводи, садржи суштински раз-
личите одредбе којима се регулишу иста или сродна питања.

Поред овога, предлагач, не износећи уставноправне 
разлоге својих навода, истиче да законско одређење према 
коме адвокатско ортачко друштво не може оснивати пословне 
јединице, те може имати само једну адвокатску канцеларију 
у којој је и сједиште тог друштва (члан 53. став 1. и члан 
56), као и прописивање да адвокатско друштво може имати 
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само једну адвокатску канцеларију са сједиштем у сједишту 
друштва и не може имати огранке, пословне јединице (члан 
61. ст. 1. и 2), представља реликт ранијег времена, те произ-
води и различите непотребне трошкове, а у супротности је 
са начелима компанијског права као и законским рјешењима 
свих европских земаља и већине држава свијета. 

Непотребне рестрикције у раду адвоката, супротно 
члановима 52. и 131. Устава, законодавац утврђује условља-
вајући право уписа у именик адвоката, између осталог, и 
необављањем регистроване самосталне дјелатности (члан 
6. став 1. тачка 9), као и прописивањем забране да адвока-
ти имају другу регистровану самосталну дјелатност (члан 
23. став 2). Предлагач аргументује да је, евентуалну намјеру 
заштите дигнитета професије, умјесто предметним ограни-
чењима, требало обезбиједити на други начин, као и да је га-
ранција овакве заштите већ садржана у одредбама члана 15. 
тачка 4. и члана 99. став 2. Закона. Такође, у приједлогу се 
истиче да је нормирање којим се адвокатима брани чланство 
у управним одборима, те право да буду стечајни управници 
(члан 23. став 4. Закона) у супротности са одредбама чланова 
10, 33, 39. и 48. Устава, јер друштвени положај, односно зани-
мање и образовање позиционира као препреку за обављање 
одређених послова. У контексту оспоравања члана 23. став 
4, предлагач наводи да је термин заступник предметном од-
редбом недовољно одређен, те констатује да је сагласан са 
забраном обављања директорске функције адвокатима, али 
не уколико подразумијева да исти не могу бити директори 
адвокатских друштава. Додатно, сматрају да је овакво про-
писивање у супротности са одредбама чланова 59, 61. и 148. 
Закона о привредним друштвима.
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Исто тако, наводи да члан 25. Закона подразумијева 
мијешање органа власти и Адвокатске коморе у слободу ад-
воката да са клијентом договара накнаду, односно награду за 
свој рад, што је супротно гаранцијама из члана 131. Устава, 
исто је и у колизији и са чланом 26. Закона. 

Предлагач сматра да је законодавац поступао супротно 
начелу равноправности када је у члану 29. Закона пропус-
тио да утврди забрану да страни адвокат оснује адвокатско 
ортачко друштво и адвокатско друштво са ограниченом од-
говорношћу, као и да права и обавезе истих услови реципро-
цитетом. 

Такође, износи становиште према коме је ограничавање 
адвоката да пружа правну помоћ, по правилу, у својој канце-
ларији или приликом предузимања других тачно одређених 
радњи и послова (члан 30. став 2. Закона) у супротности са 
чланом 16. истог закона, као и са Уставом зајемченим правом 
на одбрану, јер адвокат није у могућности у свакој ситуацији 
странци пружити помоћ. 

Поред овога, у погледу члана 113. став 1. Закона 
указује се на потребу његовог усаглашавања са чланом 86. 
истог, како би се постигла кохерентност закона.

Предлагач подвлачи да је, супротно Уставом гаранто-
ваној независности и самосталности ове професије, оспоре-
ним законским одредбама адвокатура доведена у ранг јавне 
службе. 

Такође, предлаже да Суд, до доношења коначне одлу-
ке, обустави примјену оспорених чланова Закона. 

У одговору Народне скупштине Републике Српске се 
истиче да је предметни приједлог неоснован, те да се истим 
произвољно и непотпуно тумаче одредбе Устава и Закона 
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који се оспорава. Образлажући овакав став, наводе да је за-
конодавац остао у оквиру својих овлашћења прописујући 
као у члану 2. став 1. Закона, јер истим није ограничио са-
мосталност и независност адвокатуре. Такође се истиче да 
су неосновани и наводи предлагача о неједнаком положају 
адвокатских ортачких друштава и адвокатских друштава са 
ограниченом одговорношћу, јер њихово оснивање подлијеже 
јединственим правилима за оснивање привредних друштава, 
док Закон о адвокатури гарантује једнаку примјену одредаба 
којима се регулише статус адвоката на све облике њиховог 
рада. У контексту навода којима се оспорава одредба чла-
на 23. став 2. Закона, а који се тичу ограничења у раду ад-
воката, законодавац се у одговору позвао на одлуку Суда у 
предмету број У-66/15 од 30. новембра 2016. године, између 
осталог, цитирајући „да се оспореним одредбама Закона не 
доводе у неравноправан положај лица која се баве адвока-
туром у односу на друге професије с обзиром на то да су ус-
лови за стицање права на упис у именик адвоката таксативно 
набројани овим законом, што значи да сви кандидати који 
поднесу захтјев за упис у именик адвоката морају испуњава-
ти исте услове и истим доказима доказивати испуњење тих 
услова“, као и „да се законом прописане забране бављења 
адвокатуром једнако односе на све адвокате и у функцији су 
једнакости пред законом свих који се налазе у истој правној 
ситуацији, односно да Устав не познаје принцип једнакости 
као општи, апстрактни појам који се једнако односи на све 
правне субјекте, већ гарантује једнакост у оквиру исте кате-
горије правних субјеката.“

Оспореним одредбама Закона о адвокатури Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 80/15) 
прописано је: да је адвокатура независна и самостална служ-
ба пружања правне помоћи физичким и правним лицима 
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(члан 2. став 1); да право уписа у именик адвоката има лице 
које, између осталог, не обавља регистровану самосталну 
дјелатност (члан 6. став 1. тачка 9); да адвокат не може имати 
другу регистровану самосталну дјелатност и да нема право 
да заснива радни однос, осим у адвокатском ортачком 
друштву, као и да адвокат не може бити заступник, директор 
или члан управног одбора у правном лицу, предсједник или 
члан извршног одбора банке, заступник државног капитала, 
стечајни управник, прокуриста или лице које има утврђену 
забрану конкуренције, као ни обављати те послове у било 
којем обиму или вршити јавну дужност која је неспојива са 
Адвокатском дјелатношћу (члан 23. ст. 2, 3. и 4); да за про-
пусте стручног сарадника за правне послове и адвокатског 
приправника одговара адвокат, заједничка адвокатска канце-
ларија или адвокатско ортачко друштво код којег је то лице 
запослено (члан 24. став 2); да адвокат има право на награду 
и накнаду трошкова за свој рад, у складу са Тарифом коју 
доноси Адвокатска комора, уз сагласност министра правде, 
те да се висина награде за рад адвоката утврђује зависно од 
врсте поступка, предузете радње, вриједности спора или ви-
сине запријећене казне, као и других параметара утврђених 
Тарифом, док је адвокат дужан да странци изда обрачун на-
граде за извршене радње правне помоћи и накнаде трошкова 
за издатке настале у извршењу и ради извршења тих радњи 
(члан 25); да је забрањено рекламирање адвоката, заједничке 
адвокатске канцеларије и адвокатског ортачког друштва, као 
и да се забрана из става 1. овог члана на територији Републи-
ке Српске односи се и на адвоката и друге облике рада и 
бављења адвокатуром уписане у одговарајуће именике Ад-
вокатске коморе Федерације БиХ, док се забрана реклами-
рања и допуштени начин представљања адвоката, заједничке 
адвокатске канцеларије и адвокатског ортачког друштва 
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уписаних у одговарајуће именике Адвокатске коморе ближе 
уређују Статутом и Кодексом Адвокатске коморе (члан 27); 
да страни адвокат уписан у уписник А и уписник Б нема пра-
во: да бира и буде биран за члана органа и носиоца функција 
у Адвокатској комори, да запошљава стручне сараднике за 
правне послове или адвокатске приправнике ради стручног 
усавршавања и обављања приправничке вјежбе у складу са 
овим законом и да буде именован за привременог заступни-
ка, пореског заступника или браниоца по службеној дужнос-
ти, да пружа бесплатну правну помоћ у складу са важећим 
прописима, да буде пуномоћник странке која је ослобођена 
од плаћања судских трошкова и да буде медијатор (члан 29); 
да адвокат, по правилу, пружа правну помоћ у својој адвокат-
ској канцеларији, на расправама, претресима, увиђајима, ре-
конструкцијама, преговорима или на закључењу правних 
послова (члан 30. став 2); да ако адвокат, заједничка адвокат-
ска канцеларија и адвокатско ортачко друштво, на позив Ад-
вокатске коморе, у року од 15 дана од дана пријема позива, 
не доставе доказ о осигурању, Адвокатска комора ће привре-
мено забранити његов рад до дана у којем достави доказ о 
испуњавању ове обавезе, док најнижа сума осигурања, по 
осигураном случају, без ограничења броја случајева, износи: 
250.000 КМ за адвоката, без обзира на то да ли се бави адво-
катуром самостално или као члан у заједничкој адвокатској 
канцеларији или као члан адвокатског ортачког друштва и 
500.000 КМ за адвокатско ортачко друштво (члан 39. ст. 7. и 
8); да се адвокатско ортачко друштво на основу поднесеног 
захтјева уписује у именик адвокатских ортачких друштава 
Адвокатске коморе, ако је уговор о оснивању адвокатског ор-
тачког друштва закључен у складу са одредбом члана 50. 
овог закона, ако су сви чланови адвокатског ортачког друшт-
ва – адвокати уписани у именик Адвокатске коморе и имају 
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исто сједиште канцеларије, ако адвокатско ортачко друштво 
располаже канцеларијским простором подесним за адвока-
туру у таквом облику рада, те ако адвокатско ортачко друштво 
уплати Адвокатској комори прописане трошкове уписа и ако 
је адвокатско ортачко друштво закључило уговор о осигу-
рању од професионалне одговорности у складу са чланом 
39. овог закона (члан 51. став 1); да се адвокатско друштво, 
као правно лице, оснива у складу са законом којим је уређе-
но оснивање привредних друштава као друштво с ограниче-
ном одговорношћу, ако овим законом није другачије одређе-
но, а рад адвокатског друштва је ограничен на обављање ад-
вокатске дјелатности, те само адвокати могу основати адво-
катско друштво, као и да се обављање адвокатске дјелатности 
може повјерити друштву, коју извршавају адвокати запосле-
ни у том адвокатском друштву, док се на рад и пословање 
адвокатског друштва примењују одредбе закона којим је 
уређено пословање друштава са ограниченом одговорношћу, 
ако овим законом није другачије одређено (члан 58); да су за 
оснивање адвокатског друштва, адвокати оснивачи  дужни 
прибавити претходну привремену сагласност Адвокатске ко-
море, која се даје ако се оцијени да је садржај и форма угово-
ра о оснивању у складу са законом, статутом и кодексом Ад-
вокатске коморе, те да је претходна привремена сагласност 
из става 1. овог члана услов за упис у именик адвокатских 
друштава Адвокатске коморе, а адвокатско друштво је дуж-
но обавијестити Адвокатску комору о извршеном упису у 
одговарајући регистар привредних друштава надлежног суда 
у року од осам дана по пријему обавјештења и рјешења на-
длежног суда о упису, док је Адвокатска комора дужна ново-
основано адвокатско друштво уписати у Именик адвокат-
ских друштава, у даљем року од осам дана, уколико су ис-
пуњени сви захтијевани услови (члан 59); да адвокатско 
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друштво не може почети извршавати дјелатност прије уписа 
у именик адвокатских друштава Адвокатске коморе Репу-
блике Српске и заснивања радног односа са најмање једним 
адвокатом (члан 60); да уколико надлежни орган Адвокатске 
коморе утврди да су дјелатност адвокатског друштва, угово-
ри склопљени између адвокатског друштва и запослених ад-
воката у друштву или услови под којима се адвокати у 
друштву баве адвокатуром у супротности са законом, стату-
том и кодексом Адвокатске коморе рјешењем ће забранити 
рад адвокатског друштва и брисати га из именика адвокат-
ских друштава, те да ће Адвокатска комора донијети рје-
шење о брисању из именика адвокатских друштава и извр-
шити брисање из именика адвокатских друштава ако утврди: 
да адвокатско друштво не извршава дјелатност у контину-
итету дуже од три мјесеца, да обавља друге послове изван 
своје дјелатности, да су адвокатима запосленим у друштву 
изречене дисциплинске мјере усљед чега поступање и посло-
вање адвокатског друштва озбиљно штети угледу адвокатуре 
(тач. 1, 2. и 3), као и да се у поступку за брисање адвокатског 
друштва из именика адвокатских друштава сходно 
примјењују одредбе овог закона и општих аката Адвокатске 
коморе којима је уређено изрицање дисциплинске мјере за-
брана бављења адвокатуром, чије изрицање има за посљеди-
цу и брисање из именика адвоката, док рјешење о забрани 
обављања дјелатности адвокатском друштву је коначан уп-
равни акт против којег се може покренути управни спор. Ад-
вокатска комора може рјешењем одлучити да се до правос-
нажности рјешења из става 1. и 2. овог члана обустави рад 
друштва, а жалба против таквог рјешења не одлаже његово 
извршење, а о доношењу рјешења из става 1. и 2. овог члана 
Адвокатска комора Републике Српске је дужна без одлагања 
обавјестити надлежни регистарски суд ради провођења 
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одговарајућег поступка брисања из регистра правних лица, 
док адвокатско друштво престаје са радом са даном брисања 
из именика адвокатских друштава уколико овим или другим 
законом није другачије одређено, а Адвокатска комора ће 
предузети све неопходне мјере ради заштите интереса стра-
нака које је заступало адвокатско друштво које је брисано из 
именика адвокатских друштава (члан 62); да адвокати који 
су били запослени у адвокатском друштву које је брисано из 
именика адвокатских друштава могу поднијети захтјев Ад-
вокатској комори да им дозволи да наставе самостално 
бављење адвокатуром, као и да ће Адвокатска комора Репу-
блике Српске рјешењем усвојити захтјев из става 1. овог чла-
на уколико подносиоцу захтјева достави доказе да испуњава 
услов из члана 6. став 1. тачка 12) овог закона и ако подно-
сиоцу захтјева претходно није изречена дисциплинска мјера 
забрана бављења адвокатуром и брисање из именика адвока-
та (члан 63); да за пружену правну помоћ странкама адвока-
ти у адвокатском друштву одговорају адвокатско друштво и 
адвокати по општим правилима о одговорности (члан 64); да 
је адвокатско друштво дужно да пријави промјену сједишта 
друштва на територији Републике Српске најкасније 15 дана 
прије дана промјене сједишта (члан 65); да адвокати, зајед-
ничка адвокатска канцеларија, адвокатско ортачко друштво 
и адвокатско друштво, могу закључивати уговоре о раду са 
лицима која ће обављати административне, техничке, фи-
нансијске и друге послове, а адвокатско ортачко друштво 
може закључити уговор о раду и са адвокатима, док се у од-
носу на права и обавезе запослених код адвоката, у заједнич-
кој адвокатској канцеларији, адвокатском ортачком друштву 
и адвокатском друштву примјењују одредбе закона и подза-
конских аката којим се регулишу радни односи (члан 66).

Уставом Републике Српске је утврђено: да су грађани 
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Републике равноправни у слободама, правима и дужности-
ма, једнаки пред законом и да уживају исту правну заштиту 
без обзира на расу, пол, језик, националну припадност, вјеро-
исповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имов-
но стање, политичко и друго увјерење, друштвени положај 
или друго лично својство (члан 10); да је зајемчено право на 
одбрану, те да се јамчи право на слободан избор браниоца 
и несметано општење са њим, а да бранилац не може бити 
позван на одговорност за радње предузете у поступку одбра-
не (члан 19); да свако има право на рад и слободу рада и да 
је свако слободан у избору занимања и запослења и  да му је 
под једнаким условима доступно радно мјесто и функција 
(члан 39. ст. 1. и 3); да се права и слободе зајемчени овим 
уставом не могу одузети ни ограничити (члан 48 став 1), да 
се слободно предузетништво може законом ограничити ради 
заштите интереса Републике, човјекове околине, здравља и 
безбједности људи (члан 52. став 1). Такође, према члану 68. 
Устава који је замијењен Амандманом XXXII тач. 5, 6. и 11, 
Република уређује и обезбјеђује, поред осталог,  оствари-
вање и заштиту људских права и слобода, својинске и обли-
гационе односе и заштиту свих облика својине, правни по-
ложај предузећа и других организација, њихових удружења 
и  комора и систем јавних служби, док се чланом 131. Устава 
утврђује да је адвокатура самостална и независна дјелатност 
и служба која пружа правну помоћ, а да се организација и 
рад адвокатуре уређује законом.

Имајући у виду наведене одредбе Устава Суд је утвр-
дио да оспорени члан 2. став 1. Закона није у супротности 
са чланом 131. Устава, како то тврди предлагач. Наиме, за-
конска разрада уставне норме за резултат не мора имати 
идентичност у прописивању, већ је нужно да се законода-
вац креће у оквирима који неће довести до смањења обима 
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или укидања права загарантованих Уставом. У овом смислу, 
узимајући у обзир садржину одредбе члана 2. Закона, Суд је 
оцијенио да се њоме не задире у суштину добра заштићеног 
чланом 131. Устава, које подразумијева осигурање позиције 
независности и самосталности адвокатуре. 

Такође, разматрајући у предмету Суд је оцијенио да 
наводи о привилегованом положају адвокатских друштва са 
ограниченом одговорношћу у односу на самосталне адво-
катске канцеларије и адвокатска ортачка друштва, а у кон-
тексту прописивања из оспорених одредаба члана 24. став 2,  
чланова 27, 39. ст. 7. и 8, члана 51. став 1. тачка 5, те чланова 
58‒65. Закона, не постављају питања од уставноправног зна-
чаја. Овим наводима се, у суштини, не оспорава уставност 
прописивања тих чланова, него се сугерише потреба подвр-
гавања и адвокатских друштава са ограниченом одговорно-
шћу нормирању истих, те приједлог, у овом дијелу, не садр-
жи разлоге подобне за апстрактну оцјену уставности. Суд 
је оцијенио да је чланом 10. Устава, зајемченом равноправ-
ношћу грађана, регулисан дио материје из корпуса људских 
права и основних слобода, због чега права и обавезе адво-
катских друштава, односно самосталних адвокатских канце-
ларија, није могуће доводити у контекст ове врсте гаранција. 
Такође, Суд је становишта да је, у вези са наводима о повре-
ди члана 10. Устава, неоправдано поредити начин на који За-
кон регулише права и обавезе лица која се адвокатуром баве 
у оквиру различитих организационих облика, као што је не-
оправдано права и обавезе утврђене оспореним законом по-
редити са правима и обавезама утврђеним другом законском 
регулативом, у конкретном случају Законом о привредним 
друштвима. Начело равноправности у остваривању права 
и обавеза није апсолутног карактера, те га је могуће сагле-
дати искључиво у оквиру истих категорија субјеката права. 
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Приједлогом се, напротив, у исти контекст стављају адреса-
ти Закона који припадају различитим категоријама субјеката 
права, који се налазе у различитим правним ситуацијама и на 
које се примјењују различите норме оспореног Закона, али 
и норме различитих зâкона. С аспекта изнесене аргумента-
ције, Суд је, такође, утврдио да своје утемељење у уставној 
норми из члана 10. Устава нема ни упоређивање различи-
тости у начинима на који Закон регулише могућност засни-
вања радног односа за адвокате (члан 23. став 3), односно за 
лица која обављају административне, техничке, финансијске 
и друге послове (члан 66) у самосталним адвокатским канце-
ларијама, односно адвокатским друштвима. Прописивањем 
као у оспореном члану 23. став 3. и члану 66. Закона није  
доведено у питање Уставом гарантовано право на рад, од-
носно право на зараду по основу рада, јер Закон у оквиру 
истих категорија адресата поставља идентичне захтјеве када 
је заснивање радног односа у питању, а предметне законске 
одредбе ни на који начин не ограничавају, нити онемогућа-
вају остваривање права на зараду. 

Надаље, Суд је утврдио да се прописивањем услова 
за упис у именик адвоката (члан 6. став 1. тачка 9. Закона), 
као и регулисањем оквира права и дужности адвоката (члан 
23. став 2) законодавац кретао у границама својих уставних 
овлашћења, због чега релевантне законске одредбе не по-
стављају питања са аспекта чл. 52. и 131. Устава, како то сма-
тра предлагач. У овом смислу, Суд подсјећа на становиште 
утврђено у рјешењу број У-66/15 од 30. новембра 2016. годи-
не („Службени гласник Републике Српске“ број 107/16) пре-
ма коме из Устава произлази овлашћење законодавцу да За-
коном утврди услове за бављење адвокатуром, како домаћих 
тако и страних адвоката, права, обавезе и одговорности ад-
воката. Овакво овлашћење, између осталог, подразумијева и 
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забрану да се адвокат бави пословима који су неспојиви са 
угледом и независношћу адвокатуре, као и да Закон не дово-
ди у неравноправан положај лица која се баве адвокатуром у 
односу на друге професије, јер су услови за стицање права 
на упис у именик адвоката таксативно набројани овим за-
коном, што значи да сви кандидати који поднесу захтјев за 
упис у именик адвоката морају испуњавати исте услове и 
истим доказима доказивати испуњење тих услова, те су не-
основане тврдње о другачијем положају адвоката у односу 
на лица којима је дозвољено да, поред свог професионалног 
ангажмана, остварују додатни извор прихода на основу дру-
гих дјелатности, јер се законом прописане забране бављења 
адвокатуром једнако односе на све адвокате и у функцији су 
једнакости пред законом свих који се налазе у истој правној 
ситуацији. Одлучивање да ли су поједина законска рјешења 
примјерена карактеру адвокатуре није у домену  надлежнос-
ти Уставног суда из члана 115. Устава.

Поред овога, Суд  је утврдио да се прописивањем да 
адвокат има право на награду и накнаду трошкова за свој 
рад у складу са Тарифом коју доноси Адвокатска комора, уз 
сагласност министра правде (члан 25. став 1), законодавац 
кретао у границама уставних увлашћења, те није угрозио 
принцип самосталности у раду адвоката, односно слободно 
предузетништво и право на зараду. У складу са оспореним 
законом, Адвокатска комора је надлежна за вршење одређе-
них јавних овлашћења и обављање послова од општег ин-
тереса (члан 83), а такво овлашћење подразумијева, између 
осталог, да Комора може да, на општи и јасан начин, донесе 
тарифу као пропис о наградама и накнадама трошкова за рад 
адвоката у Републици Српској (члан 4. тачка 7), као и да ут-
врди методологију њеног обрачуна. Додатно, тежећи уравно-
тежености између заштите доступности правне помоћи, као 
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општедруштвене вриједности, и права на адекватно вредно-
вање рада и стручности адвоката, законодавац је пуноваж-
ност Тарифе условио сагласношћу Министарства правде, 
као органа извршне власти, који је, у овој области, компетен-
тан да цијени јавни интерес. Према становишту Суда, на овај 
начин су обезбијеђене претпоставке једнакоправности поло-
жаја примаоца и даваоца услуге. Са аспекта апстрактне оцје-
не уставности, а у складу са чланом 115. Устава, међутим, 
није у надлежности Суда да утврђује оправданост и примје-
реност тарифних вриједности, односно цјелисходност зако-
нодавчеве процјене. 

Исто тако, наводи из приједлога којима се указује на 
повреду начела равноправности, уз образложење да одред-
ба члана 29. Закона не садржи забрану оснивања адвокат-
ских друштава страним адвокатима, те да се ова област не 
регулише на основу реципроцитета, нису од уставноправног 
значаја. Истима се, наиме, поставља питање уставности за-
конодавчевог пропуштања да оспореним чланом 29. уреди 
на начин који даваоци иницијативе сматрају оптималним, 
али не и уставности постојећег текста ове одредбе. Имајући 
у виду да је Суд већ раније констатовао да из Устава про-
излази овлашћење законодавца да Законом утврди услове за 
бављење адвокатуром, како домаћих тако и страних адвока-
та, то се у предметном случају не ради о легислативном про-
пусту, већ цјелисходној процјени законодавца да релевантну 
материју треба уредити на прописани начин. Сходно члану 
115. Устава, није у надлежности овог суда да цијени оправ-
даност овакве процјене.  

Надаље, право на одбрану из члана 19. Устава, јемчи 
право осумњиченом, односно оптуженом на одговарајућу, оба-
везну или факултативну правну помоћ током читавог кривич-
ног поступка. С тим у вези, а имајући у виду да прописивање 
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из оспореног члана 30. став 2. Закона, према коме адвокат, по 
правилу, пружа правну помоћ у оквиру адвокатске канцела-
рије, не искључује вршење овакве активности, у зависности 
од околности случаја, и ван ових просторија, као и да адво-
кат правну помоћ може пружати и на расправама, претресима, 
увиђајима, реконструкцијама, преговорима или на закључењу 
правних послова, Суд је утврдио да је, регулишући на описани 
начин, законодавац и практично омогућио коришћење устав-
них гаранција из члана 19. Устава. 

Такође, разматрајући паушалан навод предлагача о не-
уставности члана 107. Закона, Суд је утврдио да у прописи-
вању из става 1. тач. 1‒9, 11. и 12, и ст. 2, 3. и 4. ове законске 
одредбе нису садржани елементи који би указивали на по-
вреду Уставом заштићених вриједности. 

Оцјењујући уставност оспореног члана 23. став 4. и 
члана 107. став 1. тачка 10. Закона, Суд је утврдио да рје-
шењем Суда број У-66/15 од 30. новембра 2016. године 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 107/15), није 
прихваћена иницијатива за оцјењивање уставности одредаба 
тих чланова, на основу оцјене да су исти сагласни Уставу. 
Имајући у виду да је предметним рјешењем одлучено о ус-
тавности члана 23. став 4. и члана 107. став 1. тачка 10. Зако-
на, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о Устав-
ном суду Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 104/11 и 92/12), одлучио да одбаци приједлог у 
овом дијелу, будући да је већ одлучивао о истој ствари. 

Поред наведеног, становиште према којем законско 
прописивање из члана 53. став 1, члана 56, те члана 61. ст. 
1. и 2, представља реликт ранијег времена, те да је у супрот-
ности са начелима компанијског права, не покреће питање 
повреде Уставом заштићених вриједности, те не садржи 
елементе уставноправног оспоравања, а дато је у функцији 
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поткрепљења раније изложених навода. Исто тако, имајући 
у виду чланом 115. Устава дефинисан стандард оцјене у по-
ступцима контроле уставности закона пред Судом, ни наводи 
предлагача којима се указује на различита рјешења којима је, 
у предметној материји регулисано у оквиру других правних 
система, није од уставноправног значаја.

Констатације даваоца иницијативе да одредба члана 4. 
тач. 18. и 20. Закона чини упитним оправданост пословања у 
форми адвокатског друштва са ограниченом одговорношћу, 
те да члан 46. став 3. Закона терминолошки привилегује ад-
вокатска друштва са ограниченом одговорношћу, такође, не 
указују на повреду уставних вриједности, те нису од значаја 
за одлучивање у овој ствари. 

Исто тако, иако адвокатура има јавноправни значај, из 
зајемчене аутономности, односно независности од државне 
власти, произлази да се овдје не ради о органу ни тијелу из 
система јавних служби, те наводи предлагача у овом смислу 
нису од уставноправног интереса.

Такође, с обзиром да апстрактна уставносудска кон-
трола подразумијева оцјену сагласности хијерархијски ни-
жих општих аката са хијерархијски вишим општим актима, 
наводи о несагласности оспорених одредаба Закона о адво-
катури са појединим одредбама Закона о привредним друшт-
вима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 58/09, 
100/11 и 67/13), као и одредаба оспореног закона међусобно 
нису од уставноправног значаја, а Суд, сходно члану 115. Ус-
тава, није надлежан да цијени њихову усаглашеност. 

 Како је мериторно одлучено о уставности оспорених 
чланова Закона, Суд је оцијенио да је беспредметно размат-
рати захтјев предлагача за обуставу њихове примјене.

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове 
одлуке.



207

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда, мр 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-35/16                                                ПРЕДСЈЕДНИК
26. април 2017. године                             УСТАВНОГ СУДА
                                                                    Мр Џерард Селман 

Будући да законска разрада уставне норме за ре-
зултат не мора имати идентичност у прописи-
вању, већ је нужно да се законодавац креће у окви-
рима који неће довести до смањења обима или уки-
дања права загарантованих Уставом, Уставни суд 
је оцијенио да законска дефиниција адвокатуре не 
нарушава норму њеног уставног одређења.

 Одредбом Устава којом се јемчи равноправност 
грађана регулисан је дио материје из корпуса људ-
ских права и основних слобода, због чега права и оба-
везе адвокатских друштава, односно самосталних 
адвокатских канцеларија, није могуће доводити у 
контекст ове врсте гаранција.

 С обзиром на то да из Устава произлази 
овлашћење законодавца да Законом утврди услове за 
бављење адвокатуром, како домаћих тако и страних 
адвоката, те права, обавезе и одговорности адвока-
та, одлучивање да ли су поједина законска рјешења 
примјерена карактеру адвокатуре није у домену на-
длежности Уставног суда.
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Са аспекта апстрактне оцјене уставности, није 
у надлежности Уставног суда да утврђује оправда-
ност и примјереност тарифних вриједности, од-
носно цјелисходност законодавчеве процјене.

Прописујући да адвокат, по правилу, пружа пра-
вну помоћ у оквиру адвокатске канцеларије, не ис-
кључује се вршење овакве активности, у зависности 
од околности случаја, и ван ових просторија, чиме 
је према оцјени Уставног суда законодавац и прак-
тично омогућио коришћење уставних гаранција из 
члана 19. Устава.
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ИРЕНА МОЈОВИЋ
судија

УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Предмет број: У- 35/16

На основу одредби члана 14. став 2. Закона о Устав-
ном суду Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ бр,.104/11 и 92/12) и члана 31. став 5. Пословника 
о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске бр.114/12, 29/13 и 90/14), дајем сљедеће:

ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ

На Одлуку Уставног суда број У – 35/16  
од  26. априла 2017. године

Након гласања против Одлуке Уставног суда број У – 
35/16 од  26. априла 2017. године, издвојила сам мишљење 
у односу на дио става 1. изреке Одлуке којим је одбијен 
приједлог за утврђивање неуставности члана 27, члана 39. 
став 7. и 8. тачка 2. и члана 51. став 1.тачка 5. Закона о адво-
катури Републике Српске.

 Облик адвокатског друштва с ограниченом одговор-
ношћу прописан је Законом о адвокатури Републике Српске, 
док је у наведеним оспореним одредбама законодавац про-
пустио да осим осталих облика рада адвоката, уврсти и тај 
облик, па има довољно основа да Уставни суд  утврди  да  је  
у овом случају  законодавац начинио  правне празнине. 

          Чланом 27. Закона  прописана је забрана ре-
кламирања адвоката, заједничке адвокатске канцеларије и 
адвокатског ортачког друштва, но,  законодавац је пропус-
тио да истом забраном обухвати и адвокатско друштво у 
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облику друштва с ограниченом одговорношћу, чиме је начи-
нио очигледну правну празнину. Одредбама члана 39. став 7. 
и 8. тачка 2. Закона прописано је да ако адвокат, заједничка 
адвокатска канцеларија и адвокатско ортачко друштво, на 
позив Адвокатске коморе, у року од 15 дана од дана прије-
ма позива, не доставе доказ о осигурању од професионалне 
одговорности, Адвокатска комора ће привремено забранити 
њихов рад до дана у којем доставе доказ о испуњавању ове 
обавезе (став 7), те да је најнижа сума осигурања по осигу-
раном случају, без ограничења броја случајева 500.000 КМ 
за адвокатско ортачко друштво (став 8. тачка 2). Законодавац 
је очигледно пропустио да овом одредбом пропише обавез-
но осигурање од професионалне одговорности и за адвокат-
ско друштво с ограниченом одговорношћу, чиме је начинио 
очигледну правну празнину. Оспореном одредбом члана 51. 
став 1. тачка 5. Закона прописани су услови за упис адво-
катског ортачког друштва у именик адвокатских ортачких 
друштава Адвокатске коморе, а између осталог и да адво-
катско ортачко друштво има закључен уговор о осигурању 
од професионалне одговорности у складу са чланом 39.овог 
закона, док за  адвокатско друштво у облику друштва с огра-
ниченом одговорношћу, које је  овим законом такође пред-
виђено као облик рада адвоката, то није прописао, чиме је 
начинио очигледну правну празнину.

Мишљења сам да законодавац није имао намјеру да 
оваквим прописивањем пропусти утврдити обавезе и огра-
ничења за адвокатско друштво с ограниченом одговорно-
шћу у једнакој мјери као за адвокате, заједничке адвокатске 
канцеларије и за адвокатско ортачко друштво, имајући у виду 
друштвени значај адвокатуре као институције правног систе-
ма, која пружа правну помоћ грађанима и правним лицима, 
поготово што је облик адвокатског друштва с ограниченом 



211

одговорношћу уведен  први пут у историји адвокатуре на 
овом подручју.  

Према члану 115. Устава Републике Српске, Уставни 
суд није надлежан за одлучивање о правним празнинама, на 
које се односи овај дио приједлога, па су се из тог разлога 
стекли услови да Суд  утврди њихово постојање и да овај дио 
приједлога одбаци из разлога ненадлежности за одлучивање 
примјеном одредбе члана 37. став 1. тачка а. Закона о Ус-
тавном суду Републике Српске. Таквим поступањем Уставни 
суд би оставио законодавцу отворено питање попуњавања 
ових правних празнина, но, у сваком случају, ништа не спре-
чава законодавца да то и учини. 

          
Бања Лука, 26.април 2017. године         

ИРЕНА МОЈОВИЋ, судија
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Рјешење
Број: У-46/16 oд 26. aприла 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 48/17

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 (“Служ-
бени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сјед-
ници одржаној 26. априла 2017. године,  д о н и о  ј е 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-
ности члана 32. став 1. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12 и 90/16) 
у дијелу који гласи “да ово право не може остварити по 
другом основу“.

О б р а з л о ж е њ е

Драго Вученовић из Бања Луке дао је Уставном суду 
Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 
оцјењивање уставности члана 32. став 1. Закона о социјал-
ној заштити („Службени гласник Републике Српске“ број 
37/12) у дијелу који гласи “да ово право не може оствари-
ти по другом основу“. У иницијативи, као и накнадно дос-
тављеној допуни иницијативе, наведено је да се оспореном 
формулацијом спречава да грађанин користи повољнија рје-
шења истог права која су прописана и другим законима и да 
се на тај начин повређује право примјене повољнијег закона 
у смислу одредби наведених у преамбули и члану 10. Устава 
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Републике Српске. Наиме, давалац иницијативе сматра да  су 
корисници додатака за помоћ и његу другог лица коју при-
мају по Закону о пензијском и инвалидском осигурању, због 
различитог регулисања висине овог додатка тим законом и 
Законом о социјалној заштити, оспореном одредбом Закона 
о социјалној заштити онемогућени да примијене повољније 
законско рјешење. Поред тога, давалац иницијативе истиче 
да се и у првостепеном и другостепеном поступку за утврђи-
вање наведеног права, на основу оспорене законске одредбе, 
заузима исти, како је наведено, незаконити став, да корисник 
накнаде по Закону о пензијском и инвалидском осигурању не 
може остварити то право и по Закону о социјалној заштити, 
јер је исто право већ остварио. На основу наведеног, предла-
же да Суд прихвати ову иницијативу и, као неуставан, укине 
оспорени дио члана 32. став 1. Закона о социјалној заштити. 

Одговор на наводе из иницијативе Суду је достави-
ла Народна скупштина Републике Српске, у коме је, поред 
констатације да је иницијатива непотпуна и неуредна, на-
ведено да је основни разлог оваквог законског рјешења да 
корисници права борачко-инвалидске заштите који могу да 
остваре право на додатак за помоћ и његу другог лица, то 
право не остварују по основу оспорене одредбе већ у систе-
му борачко-инвалидске заштите. Поред тога, наводе  да се у 
конкретном случају не ради о повреди члана 10. Устава Ре-
публике Српске, јер су лица, која се налазе у истој  правној 
ситуацији, једнако третирана Законом, те да је законодавац, 
доносећи оспорени закон, остао у границама Уставом зајем-
чених овлашћења и руководећи се разлозима цјелисходности 
и заштите општих интереса, ставио се у функцију очувања 
његових темељних начела. Истичући да другачије уређење 
предметне материје, као и, у овом предмету присутно 
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незадовољство одређеним законским рјешењима, није ус-
тавноправно релевантно, односно није предмет оцјене ус-
тавности. Имајући у виду изнесено, предлажу да Суд не при-
хвати предметну иницијативу.

Оспореним дијелом одредбе члана 32. став 1. Закона о 
социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 37/12 и 90/16) прописано је: „да ово право не може оства-
рити по другом основу“.

Суд је, у поступку оцјењивања уставности оспорене 
одредбе Закона о социјалној заштити имао у виду да је Уста-
вом Републике Српске утврђено: да се слободе и права ост-
варују, а дужности испуњавају непосредно на основу устава, 
осим када је Уставом предвиђено да се услови за остваривање 
појединих од њих утврђују законом, те да се законом може 
прописати начин остваривања појединих права и слобода 
када је то неопходно за њихово остваривање (члан 49); да су 
грађани равноправни у слободама, правима и дужностима, 
једнаки су пред законом и уживају исту правну заштиту без 
обзира на расу, пол, језик, националну припадност, вјероис-
повијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно 
стање, политичко и друго увјерење, друштвени положај или 
друго лично својство (члан 10) и да између осталог, Републи-
ка уређује и обезбјеђује социјално осигурање и друге облике 
социјалне заштите (тачка 12. Амандмана XXXII на Устав).

Поред наведених одредаба Устава, Суд је, у конкрет-
ном случају, имао у виду да је чланом 1. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12 и 
90/16) прописано да се овим законом уређују систем социјал-
не заштите, носиоци, корисници и права корисника социјал-
не заштите, поступак и услови за остваривање права, дје-
латност установа социјалне заштите, самостално обављање 
послова у области социјалне заштите, финансирање, надзор 
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и друга питања значајна за функционисање и остваривање 
социјалне заштите грађана, као и то да члан 32. став 1. овог 
закона у цјелини гласи: “Право на додатак за помоћ и његу 
другог лица има лице старије од три године којем је због тје-
лесних, менталних, чулних поремећаја, изражених промјена 
у здравственом стању, неопходна стална помоћ и њега дру-
гог лица, под условом да ово право не може остварити по 
другом основу и не користи право на смјештај у установи 
социјалне заштите, или су смјештени у другу установу на 
терет буџетских средстава.“

Суд је утврдио да из наведених уставних одредаба 
произлази да се право на додатак за помоћ и његу другог 
лица, као једно од права на социјалну заштиту грађана, 
уређује законом и да је законодавац овлашћен да пропише 
услове за остваривање тог права, односно услове под којим 
се то право може, односно не може остварити. Тако је за-
конодавац, сагласно наведеном уставном овлашћењу, оспо-
реном одредбом Закона о социјалној заштити, поред пропи-
сивања услова под којима лице старије од три године којем 
је због тјелесних, менталних, чулних поремећаја, изражених 
промјена у здравственом стању, неопходна стална помоћ и 
њега другог лица, може остварити ово право ‒ прописао и 
услов под којим се то право не може осварити. Поред наведе-
ног, Суд је, такође имајући у виду наведене уставне одредбе, 
оцијенио да се оспореном одредбом  члана 32. став 1. Зако-
на о социјалној заштити, у оспореном дијелу који гласи: “да 
ово право не може остварити по другом основу“, не доводи 
у питање принцип равноправности грађана утврђен одред-
бом члана 10. Устава, јер се ова одредба односи једнако на 
све грађане који се налазе у истој правној ситуацији пропи-
саној том одредбом. При том, у конкретном случају, треба 
имати у виду да се принцип једнакости односи на једнакост 
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услова и положаја лица из члана 32. став 1. Закона о социјал-
ној заштити и, у том смислу, оспорена одредба овог закона 
се примјењује на сва та лица под једнаким условима, с тим 
што је законодавац ограничио круг лица која имају право на 
наведену накнаду, односно прописао да то право остварују 
ако га не могу остварити по другом основу. С обзиром на 
наведено, Суд је оцијенио неоснованим наводе из иницијати-
ве да се оспореном формулацијом грађанин спречава да ко-
ристи повољнија рјешења истог права прописаног и другим 
законима, односно да су корисници додатака за помоћ и његу 
другог лица коју примају по другом закону, због различитог 
регулисања висине овог додатка тим законом и Законом о 
социјалној заштити, оспореном одредбом Закона о социјал-
ној заштити онемогућени да примјене повољније законско 
рјешење. Такође, у вези са наведеним, Суд је оцијенио да је 
утврђивање услова за остваривање права на додатак за по-
моћ и његу другог лица и висине овог додатка предвиђених 
другим законом, као и утврђивање услова за стицање статуса 
корисника права предвиђених Законом о социјалној зашти-
ти, ствар цјелисходне процјене законодавца, односно законо-
давне политике, о чему Уставни суд, сагласно одредби члана 
115. Устава, није надлежан да одлучује.

Иста ненадлежност Суда постоји и у погледу траже-
не оцјене сагласности оспорене одредбе Закона о социјал-
ној заштити са преамбулом Устава Републике Српске, као и 
оцјењивања примјене оспорене одредбе у поступцима ут-
врђивања права на додатак за помоћ и његу другог лица у 
пракси.

Цијенећи да је у току претходног поступка правно 
стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају по-
уздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 
5. Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени 
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гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), у овом пред-
мету 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: предсјед-
ник Суда, мр 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-46/16                                              ПРЕДСЈЕДНИК
26. април 2017. године                           УСТАВНОГ СУДА
                                                                 Мр Џерард Селман 

Уставни суд је оцијенио да се оспореном закон-
ском одредбом, у дијелу који гласи: “да ово право не 
може остварити по другом основу“, не доводи у пи-
тање уставни  принцип равноправности грађана, 
јер се ова одредба односи једнако на све грађане који 
се налазе у истој правној ситуацији прописаној том 
одредбом.

 Утврђивање услова за остваривање права на 
додатак за помоћ и његу другог лица и висине овог 
додатка предвиђених другим законом, као и утврђи-
вање услова за стицање статуса корисника права, 
ствар је цјелисходне процјене законодавца, односно 
законодавне политике, о чему Уставни суд није на-
длежан да одлучује.
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Одлука
Број: У-47/16 oд 26. aприла 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 48/17

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске, члана 40. став 5. 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 26. априла 2017. године, д о н и о  је

  
О Д Л У К У

Утврђује се да Одлука о доношењу измјене дије-
ла Регулационог плана за простор дефинисан улицама: 
Вука Караџића, I крајишког корпуса, Милана Радмана, Др 
Младена Стојановића и Краља Петра I Карађорђевића 
број 07-013-11/16 од 29. јануара 2016. године («Службени 
гласник Града Бања Лука» број 3/16) није у сагласности 
са Уставом Републике Српске и Законом о спровођењу од-
лука Комисије за заштиту националних споменика уста-
новљене у складу са Анексом 8. Општег оквирног спора-
зума за мир у Босни и Херцеговини («Службени гласник 
Републике Српске» бр. 70/06 и 64/08).

О б р а з л о ж е њ е

Центар за животну средину из Бање Луке дао је Ус-
тавном суду Републике Српске иницијативу за покретање 
поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке 
о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор 
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дефинисан улицама: Вука Караџића, I крајишког корпуса, 
Милана Радмана, Др Младена Стојановића и Краља Петра I 
Карађорђевића («Службени гласник Града Бања Лука» број 
3/16), коју је донијела Скупштина Града Бања Лука. У ини-
цијативи се наводи да оспорена одлука није у сагласности са 
члановима 8. и 9. Закона о спровођењу одлука Комисије за 
заштиту националних споменика установљене у складу са 
Анексом 8. Општег оквирног споразума за мир у Босни и 
Херцеговини («Службени гласник Републике Српске» број 
9/02). Давалац иницијативе, наиме, истиче да је простор 
обухваћен оспореном одлуком дио Амбијенталне цјелине 
која је увршћена на Привремену листу националних споме-
ника Босне и Херцеговине («Службени гласник Босне и Хер-
цеговине» број 33/02), односно да има статус националног 
споменика, због чега није дозвољено рушење објекта који 
чини саставни дио ове цјелине, како је то предвиђено пре-
дметном одлуком. С обзиром на то да се цјелокупни простор 
ове амбијенталне цјелине налази у И зони заштите, те да има 
утврђен статус националног споменика, оспорена одлука је, 
по мишљењу даваоца иницијативе, супротна Закону о спро-
вођењу одлука Комисије за заштиту националних споменика 
установљене у складу са Анексом 8. Општег оквирног спо-
разума за мир у Босни и Херцеговини, којим је прописано 
да се просторни планови израђени супротно одредбама овог 
закона не примјењују на заштићени простор националних 
споменика, те да су ништаве одлуке које су у супротности 
са одредбама овог закона. Слиједом наведеног, предлаже се 
да Суд утврди да оспорена одлука није у сагласности са за-
коном и Уставом. 

У одговору на инцијативу Скупштина Града Бања 
Лука је изложила све фазе поступка израде и доношења 
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оспорених измјена дијела предметног регулационог плана 
и изнијела став да је овај поступак проведен у сагласнос-
ти са релевантним одредбама Закона о уређењу простора 
и грађењу. Доносилац оспорене одлуке не оспорава наводе 
иницијативе у погледу релевантне чињенице да је овим ак-
том обухваћен дио простора, односно објекат који чини Ам-
бијенталну цјелину која има статус заштићеног националног 
споменика Босне и Херцеговине. У вези с тим, истиче да је 
приликом разматрања и одлучивања о приједлогу измјене 
предметног плана носилац припреме затражио мишљење 
Републичког завода за заштиту културно-историјског и при-
родног насљеђа, који је заузео став да се предложени план 
просторне организације може прихватити с обзиром на то 
да постојећи објекти на простору предвиђеном за измјену 
нису појединачно евидентирани као културна добра, него су 
дио Амбијенталне цјелине која је под заштитом. У односу 
на наводе иницијативе да је у конкретном случају дошло до 
повреде одредаба Закона о спровођењу одлука Комисије за 
заштиту националних споменика установљене у складу са 
Анексом 8. Општег оквирног споразума за мир у Босни и 
Херцеговини, Скупштина Града Бања Лука се у одговору 
није изјаснила, нити изнијела било какве аргументе, већ је 
изнијела чињенице везане за фазе поступка усвајања оспоре-
них измјена предметног регулационог плана, како је то пред-
виђено Законом о уређењу простора и грађењу. 

  
 Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог 

плана за простор дефинисан улицама: Вука Караџића, I 
крајишког корпуса, Милана Радмана, Др Младена Стојано-
вића и Краља Петра I Карађорђевића број 07-013-11/16 од 
29. јануара 2016. године («Службени гласник Града Бања 
Лука» број 3/16) донесена је на основу члана 38. Закона о 
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уређењу простора и грађењу («Службени гласник Републике 
Српске» бр. 40/13 и 106/15) и члана 32. Статута Града Бања 
Лука («Службени гласник Града  Бања Лука» бр. 25/05, 30/07, 
17/12 и 20/14). Овом одлуком, коју је усвојила Скупштина 
Града Бања Лука, утврђено је: да се доноси Измјена дије-
ла Регулационог плана за простор дефинисан улицама: Вука 
Караџића, I крајишког корпуса, Милана Радмана, Др Младе-
на Стојановића и Краља Петра I Карађорђевића (тачка I), да 
се Елаборат Плана састоји од текстуалног дијела и графич-
ког дијела, те је одређено шта садрже текстуални и графички 
дио (тачка II), да је Елаборат Плана израђен у Инситуту за 
грађевинарство «ИГ» д. о.о. Бања Лука у мјесецу децембру 
2015. године (тачка III), да се План излаже на стални јавни 
увид код градског органа надлежног за послове просторног 
уређења (тачка IV), da će se o provođenju ove odluke starati 
organ iz tačke IV (tačka V), да ступањем на снагу ове одлуке 
престају да важе раније донесени просторноплански доку-
менти проведбеног карактера, у дијелу у којем нису у саглас-
ности са Планом (тачкa VI), те да ова одлука ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику 
Града Бања Лука (тачка VII).

У поступку оцјењивања оспорене Одлуке о доношењу 
измјене дијела Регулационог плана за простор дефинисан 
улицама: Вука Караџића, I крајишког корпуса, Милана Рад-
мана, Др Младена Стојановића и Краља Петра I Карађорђе-
вића Суд је имао у виду да је одредбом члана 102. став 1. тач. 
1. и 3. Устава Републике Српске утврђено да општина пре-
ко својих органа, у складу са законом, доноси програм раз-
воја, урбанистички план, буџет и завршни рачун и уређује и 
обезбјеђује коришћење градског грађевинског земљишта и 
пословног простора. Иста надлежност скупштине општине/
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града утврђена је и чланом 30. став 1. ал. 5, 6. и 7. Закона 
о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Срп-
ске» бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13). Поред тога, према 
члану 108. став 2. Устава, прописи и општи акти морају бити 
у сагласности са законом. 

  
У конкретном случају, Суд је узео у обзир релевантне 

одредбе Закона о спровођењу одлука Комисије за заштиту 
националних споменика установљене у складу са Анексом 
8. Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцего-
вини («Службени гласник Републике Српске» бр. 70/06 и 
64/08). Овај закон је првобитно донио Високи представник 
за Босну и Херцеговину и објављен је у «Службеном гласни-
ку Републике Српске број 9/02, али је након тога у истовјет-
ном тексту усвојен и од стране Народне скупштине Репу-
блике Српске и објављен у «Службеном гласнику Републике 
Српске» бр. 70/06 и 64/08. Овим законом прописано је да 
«национални споменик» представља добро које је Комисија 
за заштиту националних споменика прогласила национал-
ним спомеником Босне и Херцеговине у складу са чл. V и VI 
Анекса 8. Општег оквирног споразума за мир у Босни и Хер-
цеговини, те добра која су уписана на «Привремену листу 
националних споменка» која се налази у прилогу, све до до-
ношења коначне одлуке Комисије у вези са њиховим стату-
сом, а за шта не постоји временско ограничење, те без обзи-
ра на то да ли је за дотично добро поднесен захтјев (члан 2. 
став 1), да се подразумијева да национални споменици ауто-
матски уживају највиши степен заштите у закону Републике 
Српске, без потребе за доношењем даљњих одлука, закона, 
прописа или другог, те да су Влада Републике Српске и сви 
органи из члана 2. овог закона нарочито одговорни да обез-
биједе предузимање свих корака да би се испунили захтјеви 
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из члана V Анекса 8. (члан 3), да су ништаве одлуке које су 
у супротности са одредбама овог закона (члан 8), да се прос-
торни планови израђени супротно одредбама овог закона не 
примјењују на заштићени простор националних споменика 
(члан 9), да Република Српска, кроз своје надлежне органе, 
улаже све напоре да предузме одговарајуће правне, научне, 
техничке, административне и финансијске мјере неопходне 
за заштиту, конзервацију, презентацију и рехабилитацију 
проглашених националних споменика и суздржава се од 
намјерног предузимања било каквих мјера које могу оште-
тити такво добро (члан 11. став 1),  те да се одредбе других 
закона којима се директно или индиректно уређују питања у 
вези са заштитом, конзервацијом, презентацијом и рехаби-
литацијом националних споменика не примјењују уколико 
су у супротности са овим законом (члан 16).  

Имајући у виду наведене одредбе Устава и Закона о 
локалној самоуправи, Суд је оцијенио да је у оквиру надлеж-
ности скупштине јединице локалне самоуправе да доноси 
стратешке и спроведбене документе просторног уређења, па 
тако и одлуке о измјени регулационог плана. Међутим, Суд 
сматра да приликом разматрања приједлога за израду или 
измјену докумената просторног уређења, надлежни орган 
мора имати у виду све релеватне законске прописе и кретати 
се искључиво у оквиру императивних законских норми. 

У конкретном случају, усвајањем оспорене Одлуке о 
доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор 
дефинисан улицама: Вука Караџића, I крајишког корпуса, 
Милана Радмана, Др Младена Стојановића и Краља Пе-
тра I Карађорђевића Скупштина Града Бања Лука, по оцје-
ни Суда, није поступила у складу са цитираним одредбама 
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Закона о спровођењу одлука Комисије за заштиту национал-
них споменика установљене у складу са Анексом 8. Општег 
оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, чиме је 
истовремено нарушено и начело законитости из члана 108. 
Устава. Наиме, како из иницијативе, одговора на иницијати-
ву и приложене документације јасно произлази, оспореном 
одлуком је предвиђено рушење објекта који је дио Амбијен-
талне цјелине у Улици Младена Стојановића и Краља Петра 
I  Карађорђевића, која има статус националног споменика, 
те тако и највиши степен заштите. Овакав статус овог прос-
тора утврдила је Комисија за очување националних споме-
ника, Одлуком број 01-94/02 од 3. септембра 2002. године 
(«Службени гласник БиХ» број 33/02), чији је саставни дио 
Привремена листа националних споменика Босне и Хер-
цеговине, у којој је под тачком 15. Амбијентална цјелина у 
Улици Младена Стојановића и Краља Петра I Карађорђевића 
у Бањој Луци увршћена у националне споменике. Како је већ 
наведено, према члану 2. став 1. Закона о спровођењу одлука 
Комисије за заштиту националних споменика установљене 
у складу са Анексом 8 Општег оквирног споразума за мир у 
Босни и Херцеговини, «национални споменик» представља 
добро које је Комисија прогласила националним спомени-
ком Босне и Херцеговине у складу са чл. V и VI Анекса 8. 
Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, 
те добра која су уписана на «Привремену листу национал-
них споменика» која се налази у прилогу, све до доношења 
коначне одлуке Комисије у вези са њиховим статусом, а за 
шта не постоји временско ограничење, те без обзира на то да 
ли је за дотично добро поднесен захтјев. Имајући у виду ову 
законску одредбу, као и норме чл. 3, 8. и 9. истог закона, Суд 
је оцијенио да Скупштина Града Бања Лука није ни могла 
усвојити оспорену одлуку, односно приступити измјенама 
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предметног регулационог плана, с обзиром на то да овај 
просторноплански документ предвиђа рушење објекта у I 
зони заштите који је дио Амбијенталне цјелине уврштене у 
националне споменике БиХ и која, сходно овом закону, ужи-
ва највиши степен заштите у законима Републике Српске.

 
Наводи доносиоца оспорене одлуке да је иста у саглас-

ности са Законом о уређењу простора и грађењу и Законом о 
културним добрима, јер је Републички завод за заштиту кул-
турно-историјског и природног насљеђа дао стручно миш-
љење којим даје сагласност на предложени план просторне 
организације, по оцјени Суда, не могу се прихватити, јер са-
гласност овог завода, у конкретном случају није релевантна 
када се имају у виду цитиране одредбе Закона о спровођењу 
одлука Комисије за заштиту националних споменика уста-
новљене у складу са Анексом 8. Општег оквирног споразума 
за мир у Босни и Херцеговини. Овај закон, којим је уређено 
питање статуса и заштите добара која, као културно-исто-
ријске вриједности од посебног значаја, представљају на-
ционални споменик БиХ, је lex specialis у односу на Закон о 
културним добрима, тако да се доносилац оспорене одлуке, 
приликом разматрања приједлога измјене предметног регу-
лационог плана, морао руководити превасходно одредбама 
тог закона. Скупштина Града Бања Лука у свом одговору 
на иницијативу не оспорава статус националног споменика 
Амбијенталне цјелине у оквиру које се налази објекат који 
је захваћен оспореном одлуком, али погрешно сматра да на 
основу сагласности, односно стручног мишљења Републич-
ког завода за заштиту културно-историјског и природног 
насљеђа може усвојити ову одлуку и тако вршити измјене 
заштићене просторне цјелине, односно рушење објекта који 
је њен саставни дио. Суд сматра да мишљење овог завода не 
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може дерогирати императивне законске норме које изричи-
то забрањују задирање на било који начин у заштићено под-
ручје националног споменика. У том смислу је и прописана 
обавеза Републике и њених надлежних органа да оваквим 
добрима пруже највиши степен заштите, те да се суздрже од 
намјерног предузимања било каквих мјера које могу оште-
тити такво добро (члан 3. и члан 11. став 1. Закона о спро-
вођењу одлука Комисије за заштиту националних споменика 
установљене у складу са Анексом 8. Општег оквирног спо-
разума за мир у Босни и Херцеговини). Ова обавеза се, без 
дилеме, односи и на органе јединица локалне самоуправе.

Слиједом напријед изложеног Суд је оцијенио да 
Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана 
за простор дефинисан улицама: Вука Караџића, I крајиш-
ког корпуса, Милана Радмана, Др Младена Стојановића и 
Краља Петра I Карађорђевића број 07-013-11/16 од 29. јану-
ара 2016. године («Службени гласник Града Бања Лука» број 
3/16) није у сагласности са Законом о спровођењу одлука 
Комисије за заштиту националних споменика установљене 
у складу са Анексом 8. Општег оквирног споразума за мир 
у Босни и Херцеговини («Службени гласник Републике Срп-
ске» бр. 70/06 и 64/08), што је истовремено чини и неустав-
ном у смислу члана 108. став 2. Устава, према којем прописи 
и други општи акти морају бити у сагласности са законом.

С обзиром на то да је у току претходног поступка прав-
но 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 устав-
ности и законитости оспорене одлуке одлучио без доношења 
рјешења о покретању поступка. 



228

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове од-
луке. 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр 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-47/16                                              ПРЕДСЈЕДНИК
26. април 2017. године                           УСТАВНОГ СУДА
                                                                 Мр Џерард Селман 

                                                                                                             

 Будући да је оспореним нормативним актом 
планске регулативе предвиђено рушење објекта 
који има статус националног споменика, доносилац 
таквог акта због тога није могао усвојити предмет-
ну одлуку с обзиром на то да национални споменици 
уживају највиши степен заштите у законима Репу-
блике Срспке.



229

Рјешење
Број: У-50/16 од 26. априла 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 48/17

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске, члана 57. тачка а) и члана 61. став 
1. тач. б) и  г) Закона о Уставном суду Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), 
на сједници одржаној  26. априла 2017. године,  д о н и о  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-
ности члана 207. Закона о раду („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 1/16), члана 17, 69. став 2. и члана 
70. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) и чланова 
4. и 8. Закона о радним односима у државним органима 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 11/94, 6/97 и 
96/03).

Обуставља се поступак за оцјењивање уставности 
Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2016. го-
дину („Службени гласник Републике Српске“ број 110/15), 
те уставности и законитости Одлуке о усвајању Буџета 
Републике Српске за 2016. годину („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 110/15).

О б р а з л о ж е њ е

Неђо Мишељић из Бање Луке дао је Уставном суду 
Републике Српске иницијативу за покретање поступ-
ка за оцјењивање уставности Закона о извршењу Буџета  
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Републике Српске за 2016. годину („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 110/15), те уставности и законитости 
Одлуке о усвајању Буџета Републике Српске за 2016. годину 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 110/15). Нак-
надно, давалац иницијативе је ову иницијативу допунио 
те навео да оспорава и члан 207. Закона о раду („Службе-
ни гласник Републике Српске“ број 1/16), чланове 17. и 69. 
став 2, те члан 70. Закона о Уставном суду Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 104/11), чла-
нове 4. и 8. Закона о радним односима у државним органи-
ма („Службени гласник Републике Српске“ бр. 11/94, 6/97 
и 96/03) те, како наводи, интерне акте који регулишу рад 
Службе Предсједника Републике Српске, Народне Скупшти-
не Републике Српске, Вијећа народа Републике Српске, Вла-
де Републике Српске и Уставног суда Републике Српске. Да-
валац иницијативе износи мишљење да Закон о извршењу 
Буџета Републике Српске за 2016. годину, Одлука о усвајању 
Буџета Републике Српске за 2016. годину, те оспорена од-
редба Закона о раду нису у сагласности са члановим 10, 33, 
39, 48, 49, 61. и  67. Устава Републике Српске, а да оспорене 
одредбе Закона о Уставном суду Републике Српске нису у 
сагласности са члановима 108, 109. и 117. Устава. Осим тога, 
давалац иницијативе сматра да са наведеним одредбама Ус-
тава нису у сагласности ни оспорене одредбе Закона о рад-
ним односима у државним органима, те интерни акти којима 
се регулише рад наведених државих органа. Изражавајући 
незадовољство због начина запошљавања у државним орга-
нима и институцијама и у вези с тим трошења новца порес-
ких обвезника, давалац иницијативе предлаже да Суд утврди 
да оспорени акти нису у сагласности са Уставом. Давалац 
иницијативе је, на захтјев Суда, доставио допуну иницијати-
ве у којој је, између осталог, навео да није у могућности да 
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прецизира које акте који регулишу рад Службе Предсједника 
Републике Српске, Народне скупштине Републике Српске, 
Вијећа народа Републике Српске, Владе Републике Српске 
и Уставног суда Републике Српске оспорава због тога што 
се ради о интерним актима наведених институција који су 
објављени на огласним таблама наведених органа и који 
њему, од стране истих, иако за то има правни интерес, нису 
достављени, те предложио да Суд, по службеној дужности, 
затражи све те акте за које он сматра да нису у сагласности са 
Уставом и законом. У иницијативи, као и њеним допунама, 
давалац иницијативе указује на бројне неправилности које, 
по његовом мишљењу, чине државни органи и институције 
а које се односе на запошљавање, допунски рад, незакони-
то трошење новца пореских обвезника и ускраћивање пра-
ва грађанима да о свему буду на ваљан начин информисани. 
Предлаже да Суд утврди да оспорени акти нису у сагласнос-
ти са Уставом и законом.

Разматрајући дату иницијативу, Суд је Рјешењем број 
У-50/16 од 28. септембра 2016. године покренуо поступак за 
оцјењивање уставности Закона о извршењу Буџета Републи-
ке Српске за 2016. годину („Службени гласник Републике 
Српске“ број 110/15), члана 207. Закона о раду („Службе-
ни гласник Републике Српске“ број 1/16), чланова 17. и 69. 
став 2. и члана 70. Закона о Уставном суду Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), 
чланова 4. и 8. Закона о радним односима у државним орга-
нима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 11/94, 6/97 
и 96/03), те уставности и законитости Одлуке о усвајању 
Буџета Републике Српске за 2016. годину („Службени 
гласник Републике Српске“ број 110/15). Истим рјешењем 
Суд није прихватио иницијативу за покретање поступка за 
оцјењивање уставности и законитости интерних аката који 
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регулишу рад Службе Предсједника Републике Српске, На-
родне Скупштине Републике Српске, Вијећа народа Репу-
блике Српске, Владе Републике Српске и Уставног суда Ре-
публике Српске. 

                                                                         
Народна скупштина Републике Српске доставила је 

одговор на рјешење о покретању поступка у коме је оспо-
рила наводе из иницијативе истичући, поред осталог, да је 
уставни основ за доношење Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2016. годину садржан у тачки 17. Амандмана 
XXXII на Устав Републике Српске којим је замијењен члан 
68. Устава, као и да се овим законом уређује начин извршења 
Буџета Републике Српске за 2016. годину, који се доноси 
за период од једне фискалне године и важи за ту фискалну 
годину. Уз то, у одговору се наводи да давалац иницијати-
ве није образложио на који начин су Законом о извршењу 
Буџета Републике Српске за 2016. годину и Одлуком о ус-
вајању Буџета Републике Српске за 2016. годину прекршене 
уставне одредбе које су наведене у иницијативи, те посебно 
наглашава да се овим актима не доводи у питање равноп-
равност грађана из члана 10. Устава, као ни члан 33. Устава. 
Оспоравајући наводе даваоца иницијативе у дијелу који се 
односи на члан 207. Закона о раду, у одговору се истиче да 
се овим законским рјешењем, којим је уређено ангажовање 
радника без заснивања радног односа, путем закључивања 
уговора о допунском раду  не повређују уставне одредбе 
на које указује давалац иницијативе, као и да наведено за-
конско рјешење омогућава свим радницима да, без обзира 
на лична својства, закључе уговор о допунском раду и да 
остваре права по основу тог уговора. У одговору су, такође, 
оспорени наводи из иницијативе у дијелу који се односи на 
Закон о радним односима у државним органима, и с тим у 
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вези наводи да се овај закон примјењује у веома ограниче-
ном броју институција, имајући у виду да је доношењем по-
себних прописа ова материја регулисана на другачији начин. 
Овај закон се, како се наводи у одговору, не примјењује у 
погледу процедуре заснивања радног односа у републичким 
органима управе и то од ступања на снагу Закона о држав-
ним службеницима («Службени гласник Републике Српске» 
број 118/08) којим је, између осталог, прописано да се засни-
вање радног односа у републичким органима управе врши 
путем јавног конкурса у средствима јавног информисања, а 
конкурс остаје отворена 15 дана од дана објављивања у днев-
ним новинама, те да јавни конкурс садржи услове за запо-
шљавање на радном мјесту државног службеника. Имајући у 
виду наведено, у одговору се закључује да су јавни конкурси 
транспарентни и да су информације о њима доступне свима 
грађанима, као и информације које се односе на опис радног 
мјеста и опште и посебне услове потребне за запошљавање 
на том радном мјесту, те се на исте могу пријавити сва лица 
која испуњавају тражене услове. Осим тога, у одговору су 
оспорени наводи даваоца иницијативе који се односе на За-
кон о Уставном суду Републике Српске те је, између оста-
лог, наведено да је чланом 6. овог закона регулисано да о 
неспојивости друге јавне функције са судијском функцијом 
мишљење даје Суд на сједници, дакле,  за сваког судију ако 
обавља другу функцију, те да се давалац иницијативе у сва-
ком конкретном случају може обратити Суду који ће, на сјед-
ници, одлучити да ли обављање одређених послова спада у 
послове који су неспојиви са судијском функцијом. Уз то, 
оспорени су и наводи даваоца иницијативе који се односи 
на ангажовање судија Уставног суда Републике Српске као 
извођача наставе на високошколским установама, које се ог-
леда у извођењу предавања, вјежби и одржавању испита, те 
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наглашава да такав начин рада судија ни на који начин не 
може угрозити независност судија и њихову објективност у 
рјешавању конкретних предмета из надлежности Уставног 
суда. У одговору се, на крају, закључује да незадовољство 
даваоца иницијативе постојећим законским рјешењима а у 
вези са конкретним поступцима који произлазе из тих рје-
шења, не може бити предмет оцјене Суда, те предлаже да 
Суд не прихвати дату иницијативу.

Чланом 207. Закона о раду („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 1/16) прописано је да радник који је за-
кључио уговор о раду с пуним радним временом може, без 
сагласности послодавца, закључити уговор о раду са другим 
послодавцем за рад до половине пуног радног времена под 
условом да се радно вријеме радника код тих послодаваца 
временски не подудара и да се не ради о обављању послова 
из члана 167. овог закона (став 1), да се уговором о допун-
ском раду утврђује право на новчану накнаду и друга права 
и обавезе по основу рада (став 2), те да се уговор из става 1. 
овог члана закључује у писаном облику (став 3). 

Оспореним одредбама Закона о Уставном суду Репу-
блике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 
104/11 и 92/12) прописано је да за обављање стручних и дру-
гих послова за своје потребе Суд формира Службу Суда, те 
да се организација, послови и начин рада Службе уређују 
актом Суда (члан 17), да се приједлог за измјену коначног 
или правоснажног појединачног акта из става 1. овог члана 
може поднијети најкасније у року од шест мјесеци од дана 
објављивања одлуке у „Службеном гласнику Републике Срп-
ске“ ако од достављања појединачног акта до доношења од-
луке Суда није прошло више од годину дана (члан 69. став 
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2), те да, кад је правоснажном судском одлуком одбијена 
примјена прописа или општег акта због његове несагласнос-
ти са Уставом или законом, а Суд утврди да таква несаглас-
ност не постоји, свако коме је повријеђено неко право може 
захтијевати измјену те правоснажне судске одлуке у року од 
годину дана од дана објављивања одлуке Суда (члан 70). 

Оспореним чланом 4. Закона о радним односима у др-
жавним органима („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 11/94, 6/97 и 96/03) прописано је да се број и структура 
запослених у државним органима и постављених лица ут-
врђују актом којим се систематизују радна мјеста у органу 
(у даљем тексту: акт о систематизацији радних мјеста). Пре-
ма оспореном члану 8. став 1. овог закона, лица се примају 
у радни однос у државном органу на основу: акта о избору 
односно постављању на функцију (тачка 1), коначне одлу-
ке функционера који руководи државним органом о избору 
између пријављених кандидата (тачка 2) и споразума о пре-
узимању запосленог из другог државног органа (тачка 3), а 
према ставу 2. овог члана, радни однос заснива се даном сту-
пања на рад лица из става 1. овог члана. 

Оспореним Законом о извршењу Буџета Републи-
ке Српске за 2016. годину („Службени гласник Републике 
Српске“ број 110/15) прописује се начин извршења Буџета 
Републике Српске за 2016. годину (члан 1. став 1). Пропи-
сано је и да ће се овај закон спроводити у  сагласности са 
Законом о буџетском систему Републике Српске, Одлуком 
о усвајању Буџета Републике Српске за 2016. годину, Зако-
ном о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, 
Законом о измирењу обавеза по основу рачуна старе деви-
зне штедње (Босне и Херцеговине), Законом о условима и 
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начину измирења обавеза по основу рачуна старе девизне 
штедње емисијом обвезница у Републици Српској, Законом 
о трезору, Законом о унутрашњем дугу Републике Српске, 
Законом о инвестирању јавних средстава и другим законима 
којима се уређују ове области, као и да се овај закон односи 
на кориснике средстава Буџета (члан 1. ст. 2. и 3). Овим зако-
ном је, такође, прописано да се укупни издаци буџетских ко-
рисника, укљућујући и издатке за отплату дуга, распоређују 
по буџетским корисницима у складу са Одлуком о усвајању 
Буџета Републике Српске за 2016. годину (члан 2).

Одлуку о усвајању Буџета Републике Српске за 2016. 
годину („Службени гласник Републике Српске“ број 110/15) 
донијела је Народна скупштина Републике Српске на основу 
члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, те члана 
182. и члана 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине 
Републике Српске.  Овом одлуком Народна скупштина Репу-
блике Српске усваја Буџет Републике Српске за 2016. годину 
(тачка I), чији је саставни дио Буџет Републике Српске за 
2016. годину (тачка II), те прописује да одлука ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Српске“ (тачкa III). 

Одредбама Устава Републике Српске, у односу на које 
је оспорена уставност Закона о извршењу Буџета Републике 
Српске за 2016. годину, члана 207. Закона о раду, чланова 17. 
и 69. став 2. те члана 70. Закона о Уставном суду Републике 
Српске, чланова 4. и 8. Закона о радним односима  у држав-
ним органима, као и Одлука о усвајању Буџета Републике 
Српске за 2016. годину и одредбама Устава које су, по оцјени 
Суда, од значаја за оцјену уставности наведених закона ут-
врђено је: да су грађани Републике равноправни у слободама, 
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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 
грађани имају право да учествују у обављању јавних посло-
ва и да под једнаким условима буду примљени у јавну служ-
бу (члан 33), да свако има право на рад и слободу рада, те 
да је свако слободан у избору занимања и запослења и под 
једнаким условима му је доступно радно мјесто и функција, 
као и да свако по основу рада има право на зараду, у складу 
са законом и колективним уговором (члан 39. ст. 1, 3. и 5), да 
се права и слободе зајемчени овим уставом не могу одузети 
ни ограничити, те да се обезбјеђује судска заштита слобода 
и права зајемчених овим уставом (члан 48), да се слободе и 
права остварују, а дужности испуњавају непосредно на ос-
нову устава, осим када је Уставом предвиђено да се услови 
за остваривање појединих од њих утврђују законом, да се за-
коном може прописати начин остваривања појединих права 
и слобода само када је то неопходно за њихово остваривање 
(члан 49. ст. 1. и 2), да Република јемчи минимум социјал-
не сигурности грађана и обезбјеђује функционисање јавних 
служби у складу са законом, да се финансирање јавних служ-
би врши преко фондова и буџета, у складу са законом (члан 
61), да републички органи, у оквиру Уставом утврђених пра-
ва и дужности Републике, утврђују политику, доносе и из-
вршавају законе, друге прописе и опште акте, врше заштиту 
уставности и законитости, те да се законом уређује одговор-
ност за извршавање закона, других прописа и општих аката 
(члан 67), да Република уређује и обезбјеђује, између оста-
лог, уставност и законитост, организацију, надлежност и рад 
државних органа, радне односе, финансирање остваривања 
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права и дужности Републике и друге односе од интереса за 
Републику, у складу са Уставом (тач. 4, 7, 10, 12, 17. и 18. 
Амандмана XXXII на Устав којим је замијењен члан 68. Ус-
тава), да закони, статути, други прописи и општи акти морају 
бити у сагласности са Уставом, а прописи и други општи 
акти морају бити у сагласности са законом (члан 108), да за-
кони, други прописи и општи акти ступају на снагу најраније 
осмог дана од дана објављивања, осим ако из нарочито оп-
равданих разлога није предвиђено да раније ступе на снагу 
(члан 109. став 1), да судија Уставног суда не може вршитит 
никакву другу јавну функцију (члан 117. став 1), те да се по-
ступак пред Уставним судом, правно дејство његових одлука 
и друга питања његове организације и рада уређују законом 
(члан 120). 

 Приликом оцјењивања оспорених одредби члана 
207. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ 
број 1/16) Суд је, прије свега, имао у у виду да је уставни 
оквир за уређивање радних односа законом одређен у тачки 
12. Амандмана XXXII на Устав којим је замијењен члан 68. 
Устава, према којој Република, поред осталог, уређује и обез-
бјеђује радне односе. Полазећи од наведеног Суд је утврдио 
да је Република овлашћена да законом уређује начин оства-
ривања права, обавеза и одговорности радника који произ-
лазе из радног односа, те да, у оквиру наведеног уставног 
овлашћења пропише и могућност допунског рада радника 
који је већ запослен код другог послодавца односно услове 
и поступак закључења уговора о допунском раду радника. 
Имајући у виду да се оспореним чланом Закона регулише 
допунски рад радника као нови радноправни институт на 
основу којег се закључује посебна врста уговора о раду, а 
који укључује прописане обавезе послодавца, и радника које 



239

произлазе из таквог радноправног односа, Суд је оцијенио 
да наведеним законским рјешењем законодавац није преко-
рачио овлашћења из тачке 12. Амандмана XXXII на Устав 
којим је замијењен члан 68. Устава, нити су повријеђене од-
редбе члана 39. Устава, којим је, између осталог, утврђено 
право на рад и слобода рада, те да је свако слободан у избору 
занимања и запослења и да му је под једнаким условима дос-
тупно радно мјесто и функција. По оцјени Суда, оспореним 
прописивањем не доводи се у питање ни Уставом утврђена 
равноправност грађана из члана 10. Устава, јер се оспорена 
одредба којом се регулише допунски рад, те права и обавезе 
из уговора о допунском раду, под истим условима односи на 
све раднике који се налазе у истој правној ситуацији, као ни 
други уставни принципи на које указује давалац иницијати-
ве. При томе, примјена оспорене одредбе и њено различито 
остваривање у пракси, на које се посебно указује иницијати-
вом Уставни суд, сагласно одредби члана 115. Устава, није 
надлежан да оцјењује.

У поступку разматрања оспорених одредби чланова 
17. и  69. став 2, те члана 70.  Закона о Уставном суду Ре-
публике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 
104/11 и 92/12) Суд је имао у виду да је законодавац саглас-
но одредби члана 120. Устава, према којој се поступак пред 
Уставним судом, правно дејство његових одлука и друга пи-
тања његове организације и рада уређују законом, овлашћен 
да Законом о Уставном суду Републике Српске уреди органи-
зацију Уставног суда Републике Српске, поступак пред тим 
судом и правно дејство његових одлука. Из наведеног ус-
тавног овлашћења произлази, по оцјени Суда, и овлашћење 
законодавца да, ради отклањања правних посљедица евен-
туалних повреда Устава или закона, уреди правно дејство 
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одлука Уставног суда те да, ради уставноправне сигурнос-
ти учесника у тим поступцима, односно правне сигурности 
свих оних на које се примјењују оспорене одредбе Закона, 
одреди рокове за предузимање појединих процесних радњи. 
При томе, Уставни суд, сагласно одредбама члана 115. Ус-
тава, није надлежан да у уставносудском поступку оцјењује 
дужину рока за подношење приједлога за измјену коначног 
или правоснажног појединачног акта донесеног на основу 
закона или другог прописа или општега акта који је на ос-
нову одлуке Суда престао да важи, односно дужине  рока за 
подношење захтјева за измјену правоснажне судске одлуке, 
јер је то питање цјелисходности и у домену је законодавне 
политике. Суд је, такође, утврдио да је и оспорена одредба 
члана 17. Закона о Уставном суду Републике Српске, којом је 
прописано да Суд, за обављање стручних и других послова 
за своје потребе формира Службу Суда, те да се организа-
ција, послови и начин рада Службе уређују актом Суда, до-
несена на основу и у оквиру уставног овлашћења законодав-
ца из члана 120. Устава. Остали разлози које наводи давалац 
иницијативе у погледу оспорених одредби Закона о Устав-
ном суду Републике Српске, по оцјени Суда, не представљају 
стварни захтјев за оцјену уставности, без обзира на то што 
се фомално наводе одредбе у односу на које се тражи оцјена 
уставности (108, 109. и 117 Устава), већ представљају захтјев 
за оцјену цјелисходности законског рјешења, за шта Уставни 
суд, сагласно члану 115. Устава, није надлежан. 

Оцјењујући оспорене одредбе чланова 4. и 8. Закона 
о радним односима у државним органима („Службени глас-
ник Републике Српске“ бр. 11/94, 6/97 и 96/03) Суд је, по-
ред  раније наведене тачке 12. Амандмана XXXII на Устав 
којим је замијењен члан 68. Устава, имао у виду и тачку 10. 



241

овог амандмана, према којој Република уређује и обезбјеђује 
организацију, надлежности и рад државних органа. Саглас-
но наведеним уставним овлашћењима, по оцјени Суда, за-
конодавац је уређујући права, обавезе и одговорности из 
радних односа лица запослених у државним органима био 
овлашћен да препусти државним органима да, у складу са 
својим потребама, уреде своју унутрашњу организацију, 
дакле да актом о систематизацији који појединачно доноси 
сваки државни орган одреди број и структуру запослених и 
постављених лица,  те да одреди акте који су основ за пријем 
у радни однос у државном органу, односно на основу којих 
се заснива радни однос у државном органу, на начин како је 
то прописано оспореним одредбама овог закона. Прописи-
вање који су то акти на основу којих се врши пријем у радни 
однос у државном органу ствар је законодавне политике коју 
Уставни суд, сагласно члану 115. Устава, није надлежан да 
оцјењује. Полазећи од наведеног Суд је  оцијенио  да  се ос-
пореним одредбама  Закона о радним односима у  државним 
органима, које су донесене у границама уставног овлашћења 
законодавца, не доводи у питање остваривање принципа јед-
накости грађана из члана 10. Устава, односно права на рад, 
слободан избор занимамања и запослења и доступност под 
једнаким условима радног мјеста и функције из члана 39. 
Устава. Суд је, такође,  оцијенио да оспорене одредбе овог 
закона не садрже ни на који начин повреде других уставних 
принципа на које указује давалац иницијативе (чл. 33, 48, 
49, 61. и 67. Устава) зато што наведене уставне одредбе не 
уређује непосредно односе и питања која оспорава давалац 
иницијативе. У вези са наводима из иницијативе да оспоре-
на законска рјешења стварају могућност злоупотребе Суд је 
оцијенио да ти наводи немају карактер уставноправних раз-
лога оспоравања наведених одредаба овог закона, већ да тим 



242

наводима давалац иницијативе изражава своје мишљење у 
вези са њиховом примјеном, а што, сагласно члану 115. Ус-
тава, није у надлежности Уставног суда. 

У поступку разматрања Закона о извршењу Буџета 
Републике Српске за 2016. годину („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 110/15) и Одлуке о усвајању Буџета 
Републике Српске за 2016. годину („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 110/15) Суд је  утврдио да су оспорени 
акти по својој природи темпорални (годишњи) акти, будући 
да су у току поступка пред овим судом престали да важе ис-
теком  календарске године на коју су се односили. 

Наиме, Народна скупштина Републике Српске доније-
ла је Закон о извршењу Буџета Републике Српске за 2017. го-
дину и Одлуку о усвајању Буџета Републике Српске за 2017. 
годину, који акти  су објављени у «Службеном гласнику Ре-
публике Српске» број 116/16. 

Имајући у виду да су оспорени Закон о извршењу 
Буџета Републике Српске за 2016. годину („Службени глас-
ник Републике Српске“ број 110/15) и Одлука о усвајању 
Буџета Републике Српске за 2016. годину („Службени глас-
ник Републике Српске“ број 110/15) престали да важе исте-
ком периода на који су се односили те да, по оцјени Суда, 
не  треба донијети одлуку због тога што нису отклоњене 
посљедице неуставности, односно незаконитости,  Суд је, на 
основу члана 57. тачка а) Закона о Уставном суду Републике 
Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 
92/12), поступак обуставио. 

На основу изложеног  одлучено је као у диспозитиву 
овог рјешења
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Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр 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-50/16                                                 ПРЕДСЈЕДНИК
26. април 2017. године                              УСТАВНОГ СУДА
                                                                     Мр Џерард Селман  

Имајући у виду да се оспореним чланом Закона 
регулише допунски рад радника као нови радноправ-
ни институт на основу којег се закључује посебна 
врста уговора о раду, таквим законским рјешењем 
законодавац није прекорачио своја овлашћења нити 
је повриједио уставно право на рад и слободу рада.

Уставни суд није надлежан да у уставносуд-
ском поступку оцјењује дужину рока за подношење 
приједлога за измјену коначног или правоснажног 
појединачног акта донесеног на основу закона или 
другог прописа или општега акта који је на осно-
ву одлуке Уставног суда престао да важи, односно 
дужине рока за подношење захтјева за измјену пра-
воснажне судске одлуке, јер је то питање цјелисход-
ности и у домену је законодавне политике.

 Прописивање на основу којих се аката врши 
пријем у радни однос у државним органима ствар је 
законодавне политике коју Уставни суд није надле-
жан да оцјењује.
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У случају када оспорени општи акти престану 
да важе истеком периода на који су се односили, те 
да не треба донијети одлуку због тога што нису от-
клоњене посљедице неуставности, односно незако-
нитости, Уставни суд ће обуставити уставносуд-
ски поступак за оцјену њихове уставности.
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Рјешење
Број: У-55/16 oд 26. aприла 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 48/17

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 („Служ-
бени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сјед-
ници одржаној  26. априла 2017. године,  д о н и о  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-
ности и законитости члана 10. тачка б) и члана 11. став 
1. тачка б) и става 2. тачка а) Општих услова за испо-
руку и снабдијевање електричном енергијом («Службени 
гласник Републике Српске» бр. 85/08, 79/10, 67/12 и 90/12 
‒ пречишћени текст).

О б р а з л о ж е њ е

Мира Ћајић из Сокоца дала је Уставном суду Републи-
ке Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењи-
вање уставности и законитости члана 10. тачка б) и члана 
11. став 1. тачка б) и става 2. тачка а) Општих услова за ис-
поруку и снабдијевање електричном енергијом («Службени 
гласник Републике Српске» бр. 85/08, 79/10, 67/12 и 90/12 
‒ пречишћени текст), које је донијела Регулаторна комисија 
за енергетику Републике Српске. Давалац иницијативе ци-
тира чланове 10, 12, 14. и 16, затим члан 23. став 2, те чла-
нове 25, 45, 53, 108. и 111. Устава Републике Српске, као и  
чланове 10, 11, 26. и 28. Закона о облигационим односима 
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(«Службени лист СФРЈ» бр. 29/78, 39/85, 57/89 и «Службени 
гласник Републике Српске» бр. 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04) и 
закључује да из наведених уставних и законских одредаба 
произлазе разлози за оцјену уставности и законитости  оспо-
рених одредаба овог општег акта.  

                                                           
У одговору на иницијативу који је доставила Регула-

торна комисија за енергетику Републике Српске оспорени су 
наводи  даваоца иницијативе о несагласности оспорених од-
редби Општих услова са наведеним одредбама Устава и За-
кона о облигационим односима. У одговору се, прије свега, 
цитирају одредбе члана 23. алинеја 6, те чланова 24, 74, 76. 
и 77. Закона о електричној енергији  («Службени гласник Ре-
публике Српске» бр. 8/08 ‒ пречишћени текст, 34/09, 92/09 и 
1/11), затим одредбе чланова 27, 142. и 143. Закона о облига-
ционим односима («Службени лист СФРЈ» бр. 29/78, 39/85, 
57/89 и «Службени гласник Републике Српске» бр. 17/93, 
3/96, 39/03 и 74/04), као и члана 46. став 2. и члана 48. став 1. 
Закона о заштити потрошача у Републици Српској («Служ-
бени гласник Републике Српске» број 6/12), те закључује да 
је наведеним законским одредбама јасно прописана обаве-
за закључења уговора, посебно када се ради о услугама од 
општег економског интереса, међу којима је, сагласно одред-
би члана 46. став 1. Закона о заштити потрошача у Републи-
ци Српској, и услуга снабдијевања електричном енергијом. 
У одговору се детаљно  указује на потребу разликовања по-
стојећих и нових крајњих купаца електричне енргије, као и 
на потребу да се у погледу закључења уговора о снабдије-
вању електричном енергијом изједначе постојећи и нови 
крајњи купци односно потребу да се уговор о снабдијевању, 
иако то у наведеним законским одредбама није експлицитно 
прописано, закључи  у писаној форми. На крају, у одговору 
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се закључује да су оспорене одредбе Општих услова у пот-
пуности сагласне са основним принципима облигационих 
односа као што су: равноправност страна у облигационим 
односима (члан 11), савјесност и поштење (члан 12), забрана 
злоупотребе права (члан 13), једнака вриједност узајамних 
давања (члан 15), забрана проузроковања штете (члан 16), те 
дужност испуњења уговора (члан 17).

Опште услове за испоруку и снабдијевање електрич-
ном енергијом («Службени гласник Републике Српске» бр. 
85/08, 79/10, 67/12 и 90/12 ‒пречишћени текст) донијела је 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 
основу члана 23. алинеја 6. Закона о електричној енергији – 
пречишћени текст («Службени гласник Републике Српске» 
број 8/08) и члана 10. став 1. тачка 8. Статута Регулаторне ко-
мисије за енергетику Републике Српске («Службени гласник 
Републике Српске» бр. 41/04, 67/07 и 113/07). Према оспоре-
ном члану 10. Општих услова снабдјевач је обавезан, између 
осталог, закључити уговор о снабдијевању са крајњим куп-
цем којег снабдијева електричном енергијом и регулисати 
коришћење мреже са дистрибутером у случајевима прописа-
ним Општим условима (тачка б). Оспореном одредбом чла-
на 11. став 1. тачка б) Општих услова прописана је обавеза 
новог крајњег купца да, ради регулисања односа са дистри-
бутером, поднесе захтјев и закључи уговор о прикључењу са 
дистрибутером, а ставом 2. тачка а) овог члана Општих усло-
ва да крајњи купац има обавезу, поред осталог, и да закључи 
уговор о снабдијевању са снабдјевачем и уговор о приступу 
са дистрибутером, уколико одредбе о приступу мрежи нису 
регулисане уговором о снабдијевању. 

У поступку разматрања навода из иницијативе Суд 
је  имао у виду да је одредбама Устава Републике Српске 



248

у односу на које је оспорена уставност наведених одреда-
ба Општих услова утврђено: да су грађани Републике рав-
ноправни 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 су слобода и лична безбједност 
човјека неповредиви, те да се никоме не може одузети или 
ограничити слобода, осим у случајевима и по поступку који 
су утврђени законом (члан 12), да је забрањено и кажњиво 
свако изнуђивање признања и изјава (члан 14. став 2), да сва-
ко има право на једнаку заштиту својих права у поступку 
пред судом и другим државним органом и организацијом 
(члан 16. став 1), да је забрањено коришћење података о 
личности које је супротно утврђеној сврси њиховог при-
купљања (члан 23. став 2), да је зајемчена слобода мисли и 
опредјељења, савјести и увјерења, као и јавног изражавања 
мишљења (члан 25), да је свако дужан да се придржава Уста-
ва и закона, као и да је свако дужан да савјесно и одговорно 
врши повјерену му јавну функцију (члан 45), да Република 
обезбјеђује заштиту потрошача (члан 53), да закони, стату-
ти, други прописи и општи акти морају бити у сагласнос-
ти са Уставом, а прописи и други општи акти морају бити у 
сагласности са законом (члан 108), те да државни органи и 
организације које врше јавна овлашћења могу у појединач-
ним 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). 
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Одредбама Закона о облигационим односима («Служ-
бени лист СФРЈ» бр: 29/78, 39/85, 57/89 и «Службени глас-
ник Републике Српске» бр. 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04) у 
односу на које је оспорена законитост наведених одреда-
ба Општих услова прописано је да су стране у облигацио-
ним односима слободне, у границама принудних прописа, 
јавног поретка и добрих обичаја, да своје односе уреде по 
својој слободној вољи (члан 10), да су стране у облигацио-
ним односима равноправне (члан 11), да је уговор закључен 
кад су се уговорне стране сагласиле о битним састојцима 
уговора (члан 26), те да се воља за закључење уговора може 
изјавити ријечима, уобичајеним знацима или другим по-
нашањем из кога се са сигурношћу може закључити о ње-
ном постојању, као и да изјава воље мора да буде учињена 
слободно и озбиљно (члан 28). 

За оцјену основаности навода којим се иницијативом 
оспоравају наведене одредбе Општих услова Суд је, прије 
свега, имао у виду Закон о електричној енергији («Служ-
бени гласник Републике Српске» бр. 8/08 ‒ пречишћени 
текст, 34/09, 92/09 и 1/11) који, између осталог, успоставља 
правила за производњу и дистрибуцију електричне енер-
гије на простору Републике Српске и домаће трговине у 
име Републике Српске (члан 1. став 1). Наиме, овим зако-
ном, чланом 3. прописно је, између осталог, да електрична 
енергија означава робу за коју се производња, дистрибуција, 
промет и коришћење прописује одредбама овог закона и на 
основу њега донесених подзаконских аката (алинеја 1), да 
крајњи купац означава купца који купује електричну енер-
гију за своје властите потребе и коришћење (алинеја 11), а 
да снабдијевање подразумијева продају, укључујући и пре-
продају електричне енергије купцима (алинеја 17), док је 
чланом 12. прописано да регулисање електроенергетских 
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дјелатности из члана 8. Закона (производња, дистрибуција, 
трговина и сабдијевање електричном енергијом) врши Ре-
гулаторна комисија за енергетику Републике Српске. Овим 
законом је, такође,  прописано да је Регулаторна комисија 
за енергетику Републике Српске надлежна, поред осталог, и  
за доношење општих услова за испоруку електричне енер-
гије (члан 23. алинеја 6), да за сваки појединачни прикључак 
на електродистрибутивну мрежу корисник дистрибутивног 
система прије прибављања одобрења за грађење прибавља 
електроенергетску сагласност, те да се израда прикључка, 
поступак и рокови прикључења, начин плаћања и друге од-
редбе поближе дефинишу уговором о прикључењу између 
корисника дистрибутивног система и дистрибутера (члан 72. 
ст. 1. 5), да се снабдијевање електричном енергијом врши у 
складу са овим законом, општим условима за испоруку елек-
тричне енергије, тарифним системом за продају електричне 
енергије и уговором који закључују снабдјевач и купац (члан 
73), да се Општим условима за испоруку електричне енер-
гије уређују, између осталог, услови и начин давања електро-
енергетске сагласности за прикључење нових, односно по-
већање прикључне снаге постојећих потрошача електричне 
енергије, као и садржај и начин закључивања уговора о усло-
вима за прикључивање, односно повећање прикључне сна-
ге потрошача електричне енергије (тачка 1), услови, начин 
и рокови закључивања уговора о снабдијевању електричне 
енергије, обавезе снабдјевача у континуираном снабдије-
вању крајњих купаца квалитетном електричном енергијом и 
обавезе крајњих купаца (тачка 4), као и да се уговор о купо-
продаји електричне енергије закључује у складу са Законом 
о облигационим односима (члан 76). 

Суд је, такође, имао у виду члан 46. Закона о заштити 
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потрошача у Републици Српској («Службени гласник Репу-
блике Српске» бр. 6/12, 63/14 и 18/17) којим је прописано 
да је услуга од општег економског интереса, између осталог, 
и услуга снабдијевања електричном енергијом (став 1), да 
се пружање економске услуге потрошачу заснива на уговор-
ном односу између потрошача и трговца (став 2),  као и члан 
47. став 3. овог закона, према којем је за пружање услуга из 
става 1. овог члана (економске услуге посредством дистри-
бутивне мреже) трговац дужан да са потрошачем закључи 
уговор у писаној форми. 

Полазећи од наведених одредаба Закона о електрич-
ној енергији којим је одређена садржина и обим овлашћења 
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, 
Суд је оцијенио да нормирање извршено оспореним одред-
бама Општих услова представља реализацију законских 
овлашћења овог органа и не садржи повреде Устава Репу-
блике Српске, односно закона које наводи давалац иниција-
тиве. Имајући у виду да је Регулаторна комисија за енерге-
тику Републике Српске законом овлашћена да уреди, између 
осталог, садржај и начин закључивања уговора о условима за 
прикључивање, односно повећање прикључне снаге потро-
шача електричне енергије, те услове, начин и рокове закљу-
чивања уговора о снабдијевању електричне енергије, обавезе 
снабдјевача у континуираном снабдијевању крајњих купаца 
квалитетном електричном енергијом и обавезе крајњих ку-
паца, што је оспореним, као и другим одредбама Општих 
услова и учинила, и на тај начин одредила границе њихове 
слободе уговарања, Суд је оцијенио да нису основани наво-
ди даваоца иницијативе да су оспорене одредбе истог акта 
несагласне са начелом слободе уговарања предвиђеним чла-
ном 10. Закона о облигационим односима. Ово због тога што 
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начело из члана 10. Закона о облигационим односима не зна-
чи да слобода уговарања не може бити ограничена прописи-
ма, већ да су уговорне стране слободне у уређивању својих 
међусобних односа, али само до оне мјере до које то није 
супротно принудним прописима. С друге стране, по оцјени 
Суда, оспорене одредбе Општих услова ни на  који начин не 
доводе до повреде одредаба чланова 11, 26. и 28. Закона о 
облигационим односима, којим је прописано да су стране у 
облигационим односима равноправне, те када се уговор сма-
тра закљученим и начин на који се може исказати воља за 
закључење уговора. 

Оспорено прописивање, из којег произлази обавеза 
снабдјевача да закључи уговор о снабдијевању са крајњим 
купцем кога снабдијева електричном енергијом, односно 
обавеза купца да закључи уговор о снабдијевању са снабдје-
вачем и уговор о приступу са дистрибутером сагласно је, по 
оцјени Суда, и са одредбама Закона о заштити потрошача у 
Републици Српској, према којим се пружање економских ус-
луга потрошачу заснива на уговорном односу између потро-
шача и трговца, и то у циљу обезбјеђења заштите интереса 
потрошача у вези са услугама које пружају јавна предузећа, 
у конкретном случају предузеће које пружа услугу снабдије-
вања електричном енергијом, у погледу цијена, тарифа, ква-
литета и општих услова продаје.  

Суд је, такође, оцијенио да оспореним прописивањем 
није дошло до повреде члана 10. Устава, како то сматра да-
валац иницијативе, јер се оспорене одредбе на једнак начин 
односе на све крајње купце електричне енергије који се нађу 
у истој правној ситуацији, односно који треба да поднесу 
захтјев и закључе уговор о прикључењу са дистрибутером, 
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односно уговор о снабдијевању са снабдјевачем, тако да у 
конкретном случају није нарушено начело равноправности 
грађана и једнаке правне заштите гарантовано наведеном ус-
тавном одредбом. 

По оцјени Суда оспорене одредбе Општих услова  не 
могу се доводити у питање са становишта одредаба члана 12, 
члана 14. став 2, члана 16. став 1, члана 23. став 2, те чланова 
25. и 111. Устава, на које указује давалац иницијативе, јер је 
прописивање обавеза снабдјевача и крајњег купца на начин 
прописан члановима 10. и 11. Општих услова, чије одредбе 
су оспорене, у границама законских овлашћења Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске да Општим усло-
вима за испоруку електричне енергије уреди, између оста-
лог, садржај и начин закључивања уговора о условима за 
прикључивање, као и услове, начин и рокове закључивања 
уговора о снабдијевању електричном енергијом, те обавезе 
снабдјевача у континуираном снабдијевању крајњих купаца 
квалитетном електричном енергијом и обавезе крајњих ку-
паца.

Имајући у виду да је одредбама члана 108. Устава 
прописано да закони, статути, други прописи и општи акти 
морају бити у сагласности са Уставом, као и да  прописи и 
други општи акти морају бити у сагласности са законом,  Суд 
је утврдио да су одредбе члана 10. тачка б) и члана 11. став 1. 
тачка б) и става 2. тачка а) Општих услова за испоруку и снаб-
дијевање електричном енергијом («Службени гласник Репу-
блике Српске» бр. 85/08, 79/10, 67/12 и 90/12 ‒ пречишћени 
текст), које је донијела Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске у границама законских овлашћења, у са-
гласности и са Уставом Републике Српске. 
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Како је у току претходног поступка правно стање пот-
пуно утврђено и  прикупљени подаци пружају поуздан основ 
за одлучивање, Суд  је, на основу члана 40. став 5.  Закона 
о Уставном суду Републике Српске, 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: предсјед-
ник Суда мр 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-55/16                                                 ПРЕДСЈЕДНИК
26. април 2017. године                              УСТАВНОГ СУДА
                                                                    Мр Џерард Селман 

Одређивање услова за прикључивање, односно 
повећање прикључне снаге потрошача електричне 
енергије, те услова, начина и рокова закључивања 
уговора о снабдијевању електричне енергије није 
несагласно са начелом слободе уговарања, јер иста 
слобода не значи да она не може бити ограниче-
на прописима, већ да су уговорне стране слободне 
у уређивању својих међусобних односа, али само до 
оне мјере до које то није супротно принудним про-
писима.
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Рјешење
Број: У-110/16 oд 26. aприла 2017. године

Рјешење није објављено у “Службеном гласнику  
Републике Српске”  

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске, члана 57. тачка б) и члана 61. 
став 1. тачка б) Закона о Уставном суду Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), 
на сједници одржаној 26. априла 2017. године,  д о н и о  ј е 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Обуставља се поступак за оцјењивање законитости 
Одлуке о задужењу Општине Угљевик (“Службени бил-
тен општине Угљевик” број 5/16).

 
О б р а з л о ж е њ е

Драган Малинић из Горње Трнове дао је Уставним 
судом Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу 
за покретање поступка за оцјењивање законитости Одлуке 
о задужењу Општине Угљевик (“Службени билтен општи-
не Угљевик” број 5/16), коју је донијела Скупштина општи-
не Угљевик. У иницијативи се наводи да јавност, сагласно 
члану 62. став 4. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 
број 71/12), није обавијештена о намјери доношења оспоре-
не Одлуке, као и да ова одлука не садржи изјаву из члана 62. 
став 2. тачка е) Закона. Због наведеног давалац иницијативе 
сматра да је предметна одлука незаконита. 
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У одговору Скупштине општине Угљевик, уз дос-
тављену документацију, наводи се: да је иницијатива, у 
погледу идентификације даваоца иницијативе, неуредна и 
да је стога упитна његова активна и пасивна легитимација 
у овом уставноправном спору; да је јавност обавијештена 
тако што је Обавјештење о одржавању сједнице Скупштине 
општине Угљевик број: 02-40-872/16 од 20. маја 2016. годи-
не објављено у дневном листу “Глас Српске” и на званич-
ној интернет-страници општине Угљевик, да ће се дана 31. 
маја 2016. године, са почетком у 9 часова, одржати сједница 
Скупштине општине Угљевик на којој ће се разматрати Од-
луке о задужењу Општине Угљевик за капитална улагања‒
изградњу и асфалтирање путева на подручју Општине Угље-
вик у износу од 1.000.000,00 КМ; да је пореским увјерењем 
број: 06/1.05/0704-455.2.1-68054/16 од 08. септембра 2016. 
године потврђено да је ова општина, као порески обвезник, 
пријавила и измирила све доспјеле порезе и споредна порес-
ка давања, те да се исто издаје у сврху регулисања кредитног 
задужења; и да је Министарство финансија Републике Срп-
ске актом број: 06.04/400-521-1/16 од 09. септембра 2016. го-
дине дало сагласност на кредитно задужење. Предлаже се да 
Суд не прихвати иницијативу.     

Одлуку о задужењу Општине Угљевик (“Службени 
билтен општине Угљевик” број 5/16) донијела је Скупштина 
општине Угљевик, на основу чланова 50. Закона о буџетском 
систему Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 121/12 и 52/14), члана 59. Закона о задуживању, 
дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 71/12), члана 30. Закона о локал-
ној самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. Статута Општине 
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Угљевик (“Службени билтен општине Угљевик” бр. 6/05, 
4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14).

Овом одлуком је одређено да се Општина Угљевик 
намјенски задужује за капитална улагања изградње и асфал-
тирања путева који су таксативно наведени (члан 1) дугороч-
ним кредитом у износу од 1.000.000,00 КМ (члан 2), уз ка-
мату до 7% годишње и до 1% осталих трошкова (члан 3), на 
рок од 10 година (члан 4), уз мјенично и хипотекарно обез-
бјеђење (члан 5), наведене квантификације, сходно члану 48. 
Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске 
(члан 6) и да ће се уговором о кредиту ближе одредити из-
вори отплате дуга, који не представља обавезу Републике 
(члан 7), да се поменута средства, као и средства издвоје-
на из буџета општине, могу трошити искључиво намјенски 
(члан 8), одређен рок за прибављање сагласности Министар-
ства финансија Републике Српске (члан 9), као и обавеза на-
челника општине да закључи уговор о кредиту са пословном 
банком (члан 10), да ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном билтену општине Угље-
вик” (члан 11).

   
С обзиром на то да је давалац иницијативе у току по-

ступка одустао од иницијативе за оцјењивање законитости 
Одлуке о задужењу Општине Угљевик (“Службени билтен 
општине Угљевик” број 5/16), не нашавши основа да по соп-
ственој иницијативи настави поступак, Суд је одлучио да се, 
на основу члана 57. тачка б) Закона о Уставном суду Репу-
блике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 
104/11 и 92/12), поступак обустави.   

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 
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предсједник Суда Џерард Селман и судије: Миленко Арапо-
вић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 
Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и 
академик проф. др Снежана Савић .  

Број: У-110/16                                             ПРЕДСЈЕДНИК
26. април 2017. године                            УСТАВНОГ СУДА
                                                                   Мр Џерард Селман      

Уставни суд ће обуставити уставносудски по-
ступак у случају када давалац иницијативе у току 
поступка одустане од поднесене иницијативе, а при 
томе Суд не нађе основ да по сопственој иниција-
тиви настави његово вођење.
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Одлука
Број: У-125/16 oд 26. aприла 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 48/17

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 Репу-
блике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 26. 
априла 2017. године, д о н и о  ј е 

О Д Л У К У

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности 
члана 15. став 1. и члана 18. Закона о измјенама и допу-
нама Закона о социјалној заштити („Службени гласник 
Републике Српске“ број 90/16). 

О б р а з л о ж е њ е

Приједлогом Синдикалне организације ЈУ Центар за 
социјални рад Бања Лука покренут је пред Уставним судом 
Републике Српске (у даљем тексту: Суд) поступак за оцјењи-
вање уставности члана 15. став 1. и члана 18. Закона о из-
мјенама и допунама Закона о социјалној заштити („Служ-
бени гласник Републике Српске“ број 90/16). Подносилац 
приједлога оспорава наведене одредбе Закона о измјенама и 
допунама Закона о социјалној заштити у односу на чл. 10. 
и 110. Устава Републике Српске. У образложењу је наведе-
но да су овим одредбама стручни радници који имају до 20 
година радног искуства и који су засновали радни однос у 
установи социјалне заштите по тада важећим прописима о 
социјалној заштити и о раду, којима, како је наведено, није 
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била прописана обавеза полагања стручног испита након 
одређеног приправничког стажа, доведени у неравноправан 
положај у односу на стручне раднике који имају 20 и више 
година радног стажа. Уз то, позивајући се на члан 110. Устава 
Републике Српске подносилац приједлога сматра да оспоре-
не одредбе Закона имају ретроактивно дејство. С обзиром на 
то да је предметним законом одређен рок за полагање струч-
ног испита и да могу настати одређене посљедице за стручне 
раднике, предложено је доношење одлуке Суда по хитном 
поступку.                

У одговору Народне скупштине Републике Српске на-
води се: да подносилац приједлога на непотпун и погрешан 
начин тумачи уставне одредбе, на које се позива; да би се 
могло говорити о дискриминаторним елементима одређе-
них одредби, мора постојати различит третман лица која се 
налазе у истим или сличним околностима; те да је основни 
разлог за оспорено нормирање цјелисходна процјена зако-
нодавца да су стручни радници обавезни да за рад у области 
социјалне заштите имају положен стручни испит. Притом, 
истиче се да је законодавац овлашћен да процјењује да ли, и 
у којој мјери, објективна различитост оправдава различито 
третирање у истој или сличној ситуацији, односно да права и 
обавезе одређених истоврсних или сличних група регулише 
на различит начин, ако за то постоје оправдани разлози. Уз 
то, сматрају да оспорене законске одредбе немају повратно 
дејство, како то наводи подносилац приједлога. Поред тога, 
у одговору се наводи да је неприхватљиво поређење оспоре-
них одредби Закона са Законом о раду, као општим пропи-
сом, јер се у конкретном случају ради о материјалном про-
пису који, у општем интересу, прописује начин и поступак, 
те услове за рад у установама социјалне заштите. Истиче се 
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да поднесени приједлог суштински одражава незадовољство 
његовог подносиоца са предметним законским рјешењем 
којим је регулисана релевантна материја, али да исти из тих 
разлога не може бити предмет оцјене пред Судом. Предлаже 
се да Суд одбије поднесени приједлог.    

Оспореном одредбом члана 15. став 1. Закона о измје-
нама и допунама Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник Републике Српске“ број 90/16) прописано је да се у 
члану 93. у ставу 1. послије ријечи „заштите“ бришу ријечи 
„након обављања приправничког стажа“. 

Оспореним чланом 18. овог закона је прописано да се 
послије члана 147. додаје нови члан 147а, који гласи: 

«Стручни радници који имају 20 година радног ис-
куства у области социјалне, породичне и дјечије заштите, а 
нису положили стручни испит до дана ступања на снагу овог 
закона обавезни су, у складу са одредбама члана 93. Закона, 
да полажу стручни испит уз приложену потврду о радном 
искуству у струци (став 1). Стручни радници из става 1. овог 
члана дужни су да положе стручни испит у року од шест мје-
сеци од дана ступања на снагу овог закона (став 2). Стручни 
испит нису дужни да полажу стручни радници запослени у 
установама социјалне заштите који имају најмање 20 година 
радног искуства у струци у области социјалне, породичне и 
дјечије заштите (став 3). Стручним радницима који су поло-
жили стручни испит за рад у органима републичке управе 
до ступања на снагу овог закона признаје се тај испит као 
стручни испит у области социјалне заштите (став 4).»                      

Одредбама Устава Републике Српске у односу на које 
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подносилац приједлога оспорава наведене одредбе Закона о 
измјенама и допунама Закона о социјалној заштити утврђено 
је да су грађани Републике равноправни у слободама, пра-
вима 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), те да 
закони, други прописи и општи акти не могу имати повратно 
дејство и да се само законом може одредити да поједине ње-
гове одредбе, ако то захтијева општи интерес утврђен у по-
ступку доношења закона, имају повратно дејство (члан 110). 

 
Осталим одредбама Устава које су, по оцјени Суда, од 

значаја за оцјењивање уставности оспорених одредби Зако-
на утврђено је да се слободе и права остварују, а дужности 
испуњавају непосредно на основу Устава, осим када је Ус-
тавом 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, између осталог, систем 
јавних служби, радне односе, социјално осигурање и друге 
облике социјалне заштите, у складу са Уставом (тач. 11. и 
12. Амандмана XXXII на Устав, којим је замијењен члан 68. 
Устава). 

Оцјењујући основаност разлога садржаних у пријед-
логу, Суд је утврдио да је Законом о социјалној заштити 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12 и 90/16) 
уређен систем социјалне заштите, носиоци, корисници и 
права корисника социјалне заштите, поступак и услови за 
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остваривање права, дјелатност установа социјалне заштите, 
самостално обављање послова у области социјалне заштите, 
финансирање, надзор и друга питања од значаја за функцио-
нисање и остваривање социјалне заштите грађана (члан 1). 
У оквиру регулисања функционисања установа социјалне 
заштите (чл. 80. до 98) прописано је да послове социјалне 
заштите у установама социјалне заштите обављају струч-
ни сарадници и радници на осталим пословима социјалне 
заштите (члан 90), те је предвиђен степен и врста школске 
спреме стручних радника. Одредбама члана 93. овог закона 
је прописано да стручни радници запослени у установама 
социјалне заштите полажу стручни испит за рад у области 
социјалне заштите (став 1) пред комисијом коју рјешењем 
именује министар (став 2) и утврђује накнаду за рад исте 
(став 3), да трошкове полагања стручног испита, који су при-
ход буџета Републике, сноси подносилац захтјева (став 4), 
чију висину утврђује министар (став 5), те да министар до-
носи правилник о полагању стручног испита у области со-
цијалне заштите у року од 90 дана од дана ступања на снагу 
овог закона (став 6), а којим се прописују услови и начин 
обављања приправничког стажа, поступак и програм пола-
гања стручног испита за стручне раднике за рад у области 
социјалне заштите (став 7). Оспореним чланом 18, тј. чланом 
147а прелазних и завршних одредби Закона, регулисано је да 
су стручни радници, који имају до 20 година радног искуства 
у области социјалне, породичне и дјечије заштите, а нису по-
ложили стручни испит до дана ступања на снагу овог закона, 
обавезни, у складу са чланом 93. Закона, да полажу стручни 
испит уз приложену потврду о радном искуству у струци, у 
року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона, 
те да стручни радници који имају најмање 20 година радног 
искуства у струци у области социјалне, породичне и дјечије 
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заштите нису дужни полагати тај испит, док се стручним 
радницима који су положили стручни испит за рад у органи-
ма републичке управе до ступања на снагу овог закона при-
знаје као стручни испит у области социјалне заштите.

  
Полазећи од наведеног Суд је оцијенио да оспорене 

одредбе члана 15. став 1. и члана 18. Закона о измјенама и 
допунама Закона о социјалној заштити нису несагласне са 
уставним начелом равноправности и једнакости пред зако-
ном из члана 10. Устава. Наиме, законодавац је, по оцјени 
Суда, овлашћен да уређује систем у области радних односа 
и социјалне заштите, што подразумијева да пропише, поред 
услова у погледу степена образовања и занимања стручних 
радника, и положен стручни испит након обављеног при-
правничког стажа, као и обавезу каснијег полагања стручног 
испита за рад у области социјалне заштите. Наиме, Суд је 
оцијенио да је начин на који је оспореним одредбама Зако-
на прописана обавеза полагања стручног испита, односно да 
стручни радници запослени у установама социјалне зашти-
те који имају најмање 20 година радног искуства у струци у 
области социјалне заштите нису дужни да полажу стручни 
испит, те да се стручним радницима који су положили струч-
ни испит за рад у органима републичке управе до ступања 
на снагу овог закона признаје тај испит као стручни испит 
у области социјалне заштите, ствар законодавне политике и 
разлога цјелисходности, које Суд, сагласно члану 115. Устава 
Републике Српске, није надлежан да оцјењује. Према томе, 
оспорене одредбе Закона једнако се односе на све запослене 
стручне раднике у установама социјалне заштите који се на-
лазе у истој или сличној ситуацији, а уставни принцип јед-
накости из члана 10. Устава не подразумијева једнакост у ап-
солутном смислу те ријечи, нити значи прописивање истих 
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услова за све, већ гарантује једнакост оних који се нађу у 
истој или сличној правној ситуацији. На основу наведеног 
Суд је оцијенио да је законодавац сагласно наведеним устав-
ним овлашћењима, у оквиру прелазних и завршних одредби, 
уредио затечену правну ситуацију у вријеме доношења Зако-
на, којом се искључиво регулише полагање стручног испи-
та стручних радника који су обављали послове социјалне 
заштите на дан ступања на снагу Закона. У погледу навода 
из приједлога да оспорене одредбе Закона имају повратно 
дејство, Суд је оцијенио, с обзиром на то да је у поступку 
утврђено да Законом није прописано повратно дејство оспо-
рених одредби, као и да оне такво дејство немају, да оваквим 
нормирањем није повријеђен члан 110. Устава Републике 
Српске. 

           
На основу изложеног одлучено је као у изреци ове од-

луке. 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр 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-125/16                                            ПРЕДСЈЕДНИК
26. април 2017. године                          УСТАВНОГ СУДА
                                                                  Мр Џерард Селман      
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Оспорено нормирање по којем стручни радници 
запослени у установама социјалне заштите који 
имају најмање 20 година радног искуства у струци у 
области социјалне заштите нису дужни да полажу 
стручни испит, те да се радницима који су положи-
ли стручни испит за рад у органима републичке уп-
раве до ступања на снагу закона признаје тај испит 
као стручни испит у области социјалне заштите, 
ствар је законодавне политике и разлога цјелисход-
ности, које Уставни суд није надлежан да оцјењује.
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Рјешење
Број: У-44/16 oд 30. маја 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 55/17

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 („Служ-
бени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сјед-
ници одржаној 30. маја 2017. године, д о н и о  ј е

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е

Не прихвата се иницијатива за оцјену уставности 
члана 91. ставови 3, 5. и 6, члана 94. ставови 1. и 2. и чла-
на 193. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16).

Не прихвата се иницијатива за оцјену уставности 
и законитости члана 2. став 3. тачка д) Правилника о 
условима за издавање и одузимање лиценци учесника у 
грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 70/13 
и 24/15). 

Не прихвата се иницијатива за оцјену уставности 
и законитости Програма обуке и стручног усавршавања 
лица која врше енергетски преглед зграда број: 02/1-15.2/15  
(„Службени гласник Републике Српске“ број 86/15).

О б р а з л о ж е њ е

Неђо Мишељић из Бање Луке дао је Уставном суду Ре-
публике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за покре-
тање поступка за оцјену уставности и законитости којом се, у 
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суштини, оспоравају одредбе члана 91. ст. 3, 5. и 6, члана 94. 
ст. 1. и 2. и члана 193. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 40/13) (у даљем 
тексту: Закон), члана 2. став 3. тачка д) Правилника о усло-
вима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 70/13 и 24/15) 
(у даљем тексту: Правилник), те Програма обуке и стручног 
усавршавања лица која врше енергетски преглед зграда број: 
02/1-15.2/15 („Службени гласник Републике Српске“ број 
86/15) (у даљем тексту: Програм). У иницијативи се истиче 
да је прописивање додатног лиценцирања за вршење енер-
гетског прегледа као и стручне обуке у овом смислу (члан 
91. став 3. Закона), у потпуности непотребно, док су имао-
ци лиценци за израду или ревизију техничке документације 
или грађење, као адресати члана 91. став 3, изложени неоп-
равданим трошковима. Такође, давалац иницијативе сматра 
да Фонд за заштиту животне средине, у чију је надлежност 
стављено организовање стручне обуке (члан 91. ст. 5. и 6) 
нема ни кадровске ни техничке капацитете за обављање 
исте, као ни за поступање у смислу члана 94. ст. 1. и 2. 
Објашњавајући непотребност додатног сертификовања на 
властитом примјеру, давалац иницијативе истиче да се овим 
додатно компликује већ и онако сложен поступак лиценци-
рања, као и да је исти, искључиво, у функцији обезбјеђења 
прихода Фонду. Такође, мишљења је да прописивање према 
коме енергетски преглед зграде могу вршити правна лица 
која запошљавају најмање два дипломирана инжењера архи-
тектуре, грађевинарства, машинства или електротехнике, са 
лиценцом за вршење енергетског прегледа (члан 91. ст. 1. и 2. 
тачка в) подтачка 2), није «практично ни добро», јер не ува-
жава специфичности релевантних струка. Наиме, давалац 
иницијативе сматра да нису сви инжењери наведених струка 
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компетентни да врше ову врсту контроле, с обзиром на њи-
хово учешће у различитим фазама грађевинског пројекта, те 
специфичности њиховог образовног профила. Надаље, ис-
тиче да се поступак ревизије лиценци утврђен чланом 193. 
Закона не разликује од контроле техничке документације, те 
да није посљедица значајне измјене методологије рада, изра-
де и контроле техничке документације и изградње објеката 
у Републици Српској, због чега је неадекватно и непотребно 
прописан. Наводи се, такође, да су претходне лиценце биле 
неограниченог трајања и  издате су оним имаоцима лиценци 
који имају више од осам година радног искуства, па су они 
имаоци лиценци који имају претходну лиценцу а имају више 
од осам година радног искуства, оштећени непотребним из-
лагањем трошковима добијања лиценце, коју су раније већ 
платили, те је за њих требало наћи другачије законско рје-
шење. Неадекватност регулисања на које указује доводи у 
питање и контролу извођења радова и давање извјештаја у 
смислу члана 119. Закона. С обзиром на изложено истиче се 
да оспорене законске одредбе нису сагласне чл. 10. и 108. 
Устава. 

У дијелу иницијативе којим оспорава прописивање из 
Правилника, указујући на одредбе чл. 2. ст. 2. и 3, те члана 
3. став 1. истог, давалац иницијативе понавља питање по-
стојања оспособљених кадрова за пружање стручне обуке 
лицима која се желе лиценцирати за вршење енергетског 
прегледа зграде. С тим у вези наводи се да је доносилац Пра-
вилника, прописујући издавање лиценци физичком лицу у 
складу са чланом 2. став 3. тачка д) истог, супротно Уставу 
и закону, умањио раније дата овлашћења, као и овлашћења 
дата у ревизији лиценци, јер неподношењем захтјева за ли-
ценцирање у смислу ове законске одредбе лице губи дио 
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раније стечених овлашћења, због чега је у предметној ма-
терији требало регулисати уважавајући стручност и већ сте-
чене лиценце. Давалац иницијативе преиспитује потребу 
поштовања принципа реципроцитета када је лиценцирање 
страних држављана у питању (члан 34. став 2. Правилни-
ка), сматрајући да се лиценце издају и странцима чије ма-
тичне земље не примјењују реципроцитет када су грађани 
Републике Српске у питању, због чега су страни држављани, 
супротно чл. 10, 33. и 39. и 45. Устава, у повлашћеном по-
ложају. Како се ревидиране лиценце издају на основу одре-
даба оспореног правилника, давалац иницијативе паушално 
оцјењује да исти није у складу са чл. 10. и 108. Устава, те чл. 
91. и 193. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“ број 40/13).

Поступајући према налогу Суда да прецизира свој за-
хтјев тако што ће назначити које одредбе  Програма обуке 
и стручног усавршавања лица која врше енергетски преглед 
зграда број: 02/1-15.2/15 („Службени гласник Републике 
Српске“ број 86/15) оспорава, давалац иницијативе наводи 
да Програм оспорава у цјелини, и то у односу на чл. 10. и 
108. Устава, те чл. 91. и 193. Закона. У овом смислу исти-
че да Програм обуке не може бити једнако сврсисходан за 
лица различитих образовних профила, те се обука не може 
обављати скупно за све инжењере и све фазе пројекта, нити 
комисије за спровођење поступка полагања испита за лица 
која су похађала обуку за енергетски преглед зграда могу 
радити по систему заједничког оцјењивања. Такође, законо-
давац је, према мишљењу даваоца иницијативе, морао пред-
видјети прелазни период у коме би било могуће извршити 
едуковање кадрова у контексту сертификовања за вршење 
енергетског прегледа. Поред овога, искључива надлежност 
Фонда за обављање релевантне обуке условљава његов 
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монополистички положај у области лиценцирања. У моно-
полистички положај се, како се наводи, доводе и предузећа 
чији запосленици раније заврше обуку, с обзиром да исту 
сви заинтересовани не могу похађати истовремено, јер се 
обавља по динамици који одређује Фонд. Давалац иниција-
тиве, без изношења образложења, истиче да би Суд „можда 
требао размотрити питање Статута Фонда за заштиту живот-
не средине и енергетске ефикасности“. Такође, тражи да да 
Суд организује јавну расправу с циљем разматрања свеукуп-
ности изнесених навода. 

У одговору Народне скупштине Републике Српске на 
наводе из иницијативе којима се оспорава уставност члана 
91. ст. 3, 5. и 6, члана 94. ст. 1. и 2. и члана 193. Закона о 
уређењу простора и грађењу, истиче се да ове одредбе на 
исти начин третирају све адресате који се налазе у истим или 
сличним ситуацијама због чега оспорено прописивање није 
у супротности са члановима 10. и 108. Устава. Такође нису 
тачни наводи да се прописивањем додатног лиценцирања за 
вршење енергетског прегледа умањују раније стечена пра-
ва инжењера, већ се, напротив, лицима која су се додатно 
усавршила омогућава да обављају нове послове. Истиче се, 
надаље, да је у иницијативи видљиво незадовољство по-
стојећим законским рјешењем које је резултат цјелисходне 
процјене законодавца о којој Суд није надлежан да одлучује.

У одговору Министарства за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију у суштини се истиче да је пре-
цизирањем врста лиценци, укључујући и лиценцу за вршење 
енергетског прегледа зграде, које се могу издати правном, 
односно физичком лицу (члан 2. став 2. и 3. Правилника), 
доносилац акта прописао у складу са чланом 91. Закона који, 
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између осталог, у контексту надлежности правних, однос-
но физичких лица за вршење енергетског прегледа зграде, 
утврђује обавезу посједовања одговарајуће лиценце у овом 
смислу. Надаље, предмет регулисања Правилника, а тиме и 
оспорене одредбе истог, не може се довести у везу са норми-
рањем из члана 193. Закона који регулише поступак реви-
зије лиценци. Такође указује се да је прописујући на оспо-
рени начин Министарство поступало у складу са обавезом 
Републике Српске да проведе одлуку Министарског савјета 
Енергетске заједнице за Југоисточну Европу, а тежећи еко-
номичности и ефикасности допунском обучавању већ по-
стојећег инжењерског кадра. Додатна обука је усмјерена на 
оспособљавање за обављање нових послова и надлежности, 
а сваком инжењеру који испуњава услове биће издата реле-
вантна лиценца, уколико то жели, док, у супротном, може 
наставити обављати послове за које је од раније лиценци-
ран, због чега нису основани наводи даваоца иницијативе о 
умањивању већ стечених права, ни о повреди члана 10. Ус-
тава. Исто тако, у погледу навода којима се указује на не-
компетентност кадра Фонда за провођење релевантне обуке, 
истиче се да Фонд за ове потребе ангажује квалификоване 
стручњаке, као спољне сараднике, што није у супротности 
са Законом.  Када је ријеч о примједбама из иницијативе које 
се тичу нове лиценце за ревизију техничке документације и 
поступка ревизије личних лиценци, Министарство се пози-
ва на одговор дат у предмету У-24/15. С обзиром на то да 
је оспорени Правилник донесен сагласно члану 108. Устава, 
предлаже се да Суд  иницијативу не прихвати.

Управни одбор Фонда за заштиту животне средине и 
енергетску ефикасност Републике Српске, као доносилац 
Програма обуке и стручног усавршавања лица која врше 
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енергетски преглед зграда број: 02/1-15.2/15 („Службени 
гласник Републике Српске“ број 86/15) у одговору који се 
тиче навода о неуставности и незаконитости истиче да је ос-
порени програм донесен у складу са прописивањм из чла-
на 91. ст. 5. и 6. Закона, а сагласно овлашћењима утврђеним 
Законом о Фонду и финансирању заштите животне средине 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 117/11 и 63/14). Образлаже се да је ограниченост броја 
кандидата који могу присуствовати обуци условљена тех-
ничким и просторним капацитетом, док се формирање група 
за обуку обавља по хронолошком редослиједу примљених 
пријава. Указује се да закон прописује да Фонд организује, а 
не спроводи, релевантну обуку, те да у том смислу, ангажује 
универзитетске професоре и друге стручњаке у овој области. 
С обзиром на изложено, те како оспорени правилник не 
садржи дискриминаторске одредбе, предлаже се да Суд не 
прихвати иницијативу.

Оспореним чланом 91. ст. 3, 5. и 6 Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 40/13, 106/15 и 3/16) прописано је: да се лиценца за вр-
шење енергетског прегледа издаје физичким лицима са ли-
ценцом за израду или ревизију техничке документације или 
грађење стеченом према одредбама овог закона и са заврше-
ном посебном обуком за обављање енергетског прегледа у 
складу са одредбама овог закона и прописима о енергетској 
ефикасности; да посебну стручну обуку из става 3. овог чла-
на за обављање енергетских прегледа организује Фонд за 
заштиту животне средине и енергетску ефикасност; да се по-
себна стручна обука из става 3. овог члана спроводи према 
Програму обуке и стручног усавршавања који доноси Фонд, 
а на који сагласност даје министар.
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Оспореним чланом 94. ст. 1. и 2. овог закона прописа-
но је: да овлашћено лице које је извршило енергетски пре-
глед Фонду доставља извјештај о спроведеном прегледу и 
утврђеној енергетској класи зграде у року од осам дана од 
дана повјеравања прегледа; да Фонд на основу доставље-
ног извјештаја издаје енергетски сертификат који доставља 
овлашћеном лицу које је извршило енергетски преглед, Ми-
нистарству и надлежном органу јединице локалне самоупра-
ве у року од осам дана од достављања извјештаја. 

Оспореним чланом 193. Закона прописано је: да ће 
Министарство у року од три године од дана ступања на сна-
гу овог закона спровести поступак ревизије лиценци изда-
тих физичким лицима до дана ступања на снагу овог закона; 
да се поступак ревизије из става 1. овог члана спроводи на 
захтјев лица која посједују личну лиценцу Министарства 
без плаћања трошкова поступка; да ће у поступку ревизије 
Министарство физичким лицима из става 1. овог члана која 
испуњавају услове прописане овим законом и прописима 
донесеним на основу њега обновити лиценце које се уно-
се у званичне евиденције у писаној и електронској форми и 
објављују се на интернет страници Министарства; да лицен-
це издате физичким лицима које се не обнове до истека рока 
из става 1. овог члана престају да важе; да лиценце издате 
правним лицима прије ступања на снагу овог закона важе 
до истека рока на који су издате уколико испуњавају услове 
прописане законом на основу кога су издате. 

Правилник о условима за издавање и одузимање ли-
ценци учесника у грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 70/13 и 24/15) је донио министар за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију, на основу члана 123. 
став 1. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“ број 40/13) и члана 82. став 2. 
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Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10). Оспореним чланом 
2. став 3. тачка д) овог правилника утврђено је да се физич-
ком лицу из става 1. овог члана може дати лиценца за вр-
шење енергетског прегледа зграде. 

Програм обуке и стручног усавршавања лица која 
врше енергетски преглед зграда („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 86/15) је донио Управни одбор Фонда 
за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Репу-
блике Српске на основу члана 91. став 6. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ 
број 40/13), члана 15. Закона о Фонду и финансирању зашти-
те животне средине Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 117/11) и члана 19. Статута Фонда 
за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Ре-
публике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 
број 112/12). Овим програмом утврђују се обука и стручно 
усавршавање за лица која врше енергетски преглед зграда, 
циљ, наставни садржај, облик извођења, трајање, кадров-
ски, просторни и други услови за извођење наставе, услови 
за упис и завршетак, начини евалуације у учењу, трошкови 
похађања обуке и стручног усавршавања, као и друга питања 
од значаја за спровођење овог програма (члан 1).

У поступку оцјењивања уставности и законитости ос-
порених аката Суд је имао у виду одредбе Устава Републике 
Српске којима је утврђено: да се уставно уређење Републике 
темељи, између осталог, на владавини права, те на парламен-
тарној демократији и подјели власти (члан 5. став 1. алинеје 
4. и 7); да човјек има право на здраву животну средину и 
да је свако, у складу са законом, дужан да у оквиру својих 
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могућности штити и унапређује животну средину (члан 35); 
да Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, зашти-
ту животне средине (тачка 13. Амандмана XXXII на Устав 
Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава); да 
се државна власт у Републици организује на начелу подјеле 
власти, односно да уставотворну и законодавну власт ост-
варује Народна скупштина, да извршну власт врши Влада 
и да судска власт припада судовима (члан 69); да Народна 
скупштина Републике Српске, између осталог, доноси за-
коне (члан 70. став 1. тач. 2. и 3); да министарства и други 
републички органи управе проводе законе и друге прописе 
и опште акте Народне скупштине и Владе, као и акте пред-
сједника Републике, рјешавају у управним стварима, врше 
управни надзор и обављају друге управне послове утврђене 
законом (члан 97. став 2) да се државна власт у Републици 
организује на начелу подјеле власти (члан 69. став 1). 

Такође, Суд је узео у обзир да је одредбама Устава 
Републике Српске у односу на које давалац иницијативе 
оспорава одредбе предметних општих аката 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 припад-
ност, вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образо-
вање, имовно стање, политичко и друго увјерење, друштве-
ни 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); да свако има право на рад и слободу рада; да је принуд-
ни рад забрањен; да је свако слободан у избору занимања и 
запослења и под једнаким условима му је доступно радно 
место и функција; да запосленима може престати радни од-
нос противно њиховој вољи на начин и под условима који 
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су утврђени законом и колективним уговором; да свако по 
основу рада има право на зараду, у складу са законом и ко-
лективним уговором (члан 39); да је свако је дужан да се при-
држава Устава и закона, те да је свако је дужан да савјесно и 
одговорно врши повјерену му јавну функцију (члан 45); да 
закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у 
сагласности са Уставом, а прописи и други општи акти мо-
рају бити у сагласности са законом (члан 108). 

Законом о уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“ број 40/13, 106/15 и 3/16) уређен 
је систем просторног планирања и уређења простора, а у ок-
виру тога, поред осталог, припрема, израда и доношење до-
кумената просторног уређења, издавање дозвола за грађење, 
те врсте и садржај техничке документације (члан 1). Према 
члану 2. став 2. тач. л), р) и ћ) Закона, лиценца је овлашћење 
којим се потврђује да физичко или правно лице испуњава 
услове прописане овим законом за израду докумената прос-
торног уређења или израду техничке документације или 
ревизију техничке документације или грађење или надзор 
над грађењем или вршење енергетског прегледа, а којим се 
одобрава вршење ових послова, те да је пројектант физичко 
лице одговарајуће стручне спреме које има лиценцу за изра-
ду техничке документације, док је ревидент физичко лице 
одговарајуће стручне спреме са лиценцом за ревизију дијела 
техничке документације. Законом је прописано да свака нова 
зграда, зависно од врсте и намјене, мора бити пројектована, 
изграђена и одржавана тако да током употребе има прописа-
не енергетске карактеристике, док се приликом планирања, 
пројектовања и грађења нових зграда, као и приликом већих 
реконструкција постојећих зграда морају примјењивати 
дугорочне мјере, као минимални захтјеви који се односе на 
смањење коришћења енергије и прелажење на коришћење 
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енергије из обновљивих извора, чиме се стварају услови 
за енергетски ефикасно коришћење зграда, побољшавање 
енергетских карактеристика зграда и смањивање утицаја 
на животну средину, према правилима и роковима утврђе-
ним овим законом и прописима о енергетској ефикасности и 
заштити животне средине у Републици Српској (члан 5). Од-
редбама члана 8. Закона је прописано да израду докумената 
просторног уређења, израду, ревизију и нострификацију тех-
ничке документације, грађење и надзор над грађењем обје-
ката и вршење енергетског прегледа зграда могу, под усло-
вима прописаним овим законом, обављати физичка и правна 
лица само ако за то имају одговарајућу лиценцу (став 1), коју 
физичком лицу издаје министар на приједлог комисије након 
поднесеног захтјева, уз услов да има одговарајућу стручну 
спрему, стручни испит положен према одредбама овог за-
кона, потребно радно искуство и референце у тој стручној 
спреми и за врсту послова за које се лиценца издаје, доказ о 
уплаћеној накнади прописаној за трошкове издавања лицен-
це и да испуњава и друге посебне услове прописане одредба-
ма овог закона и прописа донесених на основу њега (став 2). 
Физичко лице, ако за сваку лиценцу појединачно испуњава 
услове прописане ставом 2. овог члана, може добити лицен-
це за: а) израду докумената просторног уређења, б) израду 
дијела техничке документације и надзор, в) ревизију дијела 
техничке документације и надзор, г) грађење и надзор над 
грађењем објеката и д) вршење енергетског прегледа објека-
та (став 3). Лиценце из става 1. овог члана министар издаје 
на приједлог комисије која утврђује испуњеност услова за 
издавање одговарајуће лиценце прописаних одредбама овог 
закона и прописа донесених на основу њега (став 7). Чланом 
9. Закона је прописано да се стручним испитом, сходно од-
редбама овог закона, провјерава познавање важећих прописа 
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Републике из подручја које уређује овај закон, те других 
прописа значајних за примјену овог закона, који се полаже 
пред комисијом коју именује министар (ст. 1. и 2). Овај испит 
може полагати лице које има одговарајућу стручну спрему, 
положен приправнички испит, најмање годину дана радног 
стажа у струци, у одговарајућем степену образовања и које 
је уплатило накнаду прописану за трошкове испита (став 3). 
Правилник о условима и начину полагања стручног испита, 
доноси министар (став 4). Надаље, у члану 91. овог закона 
утврђено је да енергетски преглед зграде врши правно лице 
кoje има одговарајућу лиценцу за вршење енергетског пре-
гледа, као и да се лиценца за вршење енергетског прегледа 
издаје  физичким лицима са лиценцом за израду или реви-
зију техничке документације или грађење стечену према 
одредбама овог закона и са завршеном посебном обуком за 
обављање енергетског прегледа у складу са одредбама овог 
закона и прописима о енергетској ефикасности, док се по-
себна стручна обука из става 3. овог члана спроводи према 
Програму обуке и стручног усавршавања који доноси Фонд, 
а на који сагласност даје министар (ст. 3. и 6). Одредбама чла-
нова 121. и 122. Закона је уређено питање важења лиценце за 
правна и за физичка лица, те одузимања исте, док је чланом 
123. прописано да министар доноси правилник којим се де-
таљније уређују услови за издавање и одузимање лиценци за 
израду докумената просторног уређења, израду, ревизију и 
нострификацију техничке документације, грађење и надзор 
над грађењем објеката и вршење енергетског прегледа згра-
да за физичка и правна лица. Овим правилником се уређују: 
а) посебни услови за издавање лиценце физичким и правним 
лицима и начин доказивања њихове испуњености, б) мини-
мални услови техничко-технолошке опремљености и по-
требан број радника правног лица, в) састав, избор чланова 
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стручних комисија које провјеравају испуњеност услова, њи-
хова надлежност и начин рада, садржај и форму рјешења о 
давању лиценце, разлози и мјерила за одузимање лиценце, 
поступак одузимања и рокове на које се лиценца може одузе-
ти, услови за осигуравање независности лица са лиценцом, 
изглед, садржај и димензије печата овлашћеног физичког 
лица и начин употребе, вођење регистра лиценци издатих 
физичким и правним лицима, који се објављује на интернет 
страници министарства.              

Суд је, такође, имао у виду да је Законом о Фонду и 
финансирању заштите животне средине Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 117/11, 63/14 и 
90/16) прописано да: дјелатност Фонда обухвата послове у 
вези са прикупљањем средстава, као и финансирањем при-
преме, спровођења и развоја програма, пројеката и сличних 
активности у области очувања, одрживог коришћења, зашти-
те и унапређивања животне средине, те у области енергетске 
ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије, а 
нарочито, између осталог, обављање других послова који 
су у вези са подстицањем и финансирањем заштите живот-
не средине, енергетске ефикасности и обновљивих извора 
енергије утврђених прописима којима се регулише област 
заштите животне средине, енергетска ефикасност и об-
новљиви извори енергије (члан 8. тачка е); да су општи акти 
Фонда статут и други акти којима се на општи начин уређују 
одређена питања (члан 12. став 1); да се под другим општим 
актима из члана 12. став 1. овог закона подразумијевају акти 
којима се, између осталог, утврђује начин обављања послова 
Фонда, као и друга питања од значаја за рад Фонда, као и 
да опште акте из става 1. овог члана доноси Управни одбор 
Фонда (члан 13); да Управни одбор Фонда доноси статут и 
опште акте Фонда (члан 15. тачке а).
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Исто тако, Суд је узео у обзир да је Законом о репу-
бличкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) про-
писано да је Републичка управа дио извршне власти Репу-
блике Српске која врши послове у оквиру права и дужности 
Републике (члан 2); да послове управе обављају министар-
ства, републичке управе и републичке управне организације 
(члан 12); да органи управе доносе правилнике, наредбе, 
упутства и друге опште акте, којима се разрађују поједи-
не одредбе закона или прописа Владе и који се објављују у 
„Службеном гласнику Републике Српске“ само када су за то 
изричито овлашћени законом или прописом Владе, али да 
при томе не могу актима из члана 69. овог закона одређива-
ти своје или туђе надлежности, нити физичким и правним 
лицима установљавати права и обавезе које нису већ уста-
новљене законом или прописом Владе (чл. 69. ст. 1, 2. и 5. 
и чл. 70); да министар, између осталог, доноси прописе из 
члана 69. став 1. (члан 82. став 2).

 Имајући у виду наведене одредбе Устава Суд је ут-
врдио да оспорени члан 91. ст. 3, 5. и 6, члан 94. ст. 1. и 2. и 
члан 193. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“ број 40/13) нису у супротности 
са чл. 10. и 108. Устава, како то тврди давалац иницијативе. 
Уставно овлашћење за законско уређивање питања простор-
ног уређења, по оцјени Уставног суда, подразумијева уређи-
вање свих материјално-правних питања која су предмет за-
кона. То овлашћење даје могућност законодавцу да мијења 
и допуњава већ постојећа законска уређења тих односа и са 
њима повезаних права и обавеза адресата закона односно 
да их зависно од различитих околности уреди на различи-
те начине, не задирући у суштину права. Полазећи од овога 
законодавац је донио Закон о уређењу простора и грађењу 
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којим је прописао систем уређења простора Републике Срп-
ске, начин и услове изградње објеката, као и друга питања од 
значаја за уређење простора и изградњу објеката. Законом 
је такође утврђено да прописивање услова за обављање дје-
латности израде техничке документације (грађења објеката, 
ревизије) представља неопходан предуслов за функциони-
сање система уређења простора и изградње објеката. Према 
оцјени Суда, становиште према којем су лиценцирање за вр-
шење енергетског прегледа, те стручна обука у овом смислу 
непотребни (члан 91. став 3. Закона), те да Фонд за заштиту 
животне средине нема капацитет за спровођење ове обуке, 
а да је иста у функцији прибављања средстава Фонду (члан 
91. ст. 5. и 6), као и да је поступак ревизије лиценци Законом 
неадекватно и непотребно утврђен (члан 193), није од устав-
ноправног значаја. Такође, Суд је становишта да је оспорено 
законско прописивање у складу са вриједностима зајемче-
ним чланом 10. Устава, јер одредбе оспорених чланова Зако-
на на једнак начин, без изузетка, третирају адресате на које 
се односе. Поред овога, одредбе оспорених ст. 1. и 2. члана 
94. се, исто тако, једнако односе на све адресате, а, према 
оцјени Суда, не садрже друге елементе који би указивали на 
повреду Уставом заштићених вриједности. Становиште пре-
ма којем законско прописивање из члана 91 ст. 1. и 2. „није 
практично ни добро“, као и да неадекватно регулисање у 
предметној материји чини упитним контролу извођења ра-
дова и давање извјештаја у смислу члана 119. Закона, не по-
креће питање повреде Уставом заштићених вриједности, те 
не садржи елементе уставноправног оспоравања, а дато је 
у функцији поткрепљења раније изложених навода. Наиме, 
предметним наводима се, у суштини, не оспорава уставност 
прописивања поменутих чланова Закона, него се изражава 
неслагање са постојећим законским рјешењем те сугерише 
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потреба другачијег уређења ове материје, због чега иниција-
тива, у овом дијелу, не садржи елементе подобне за апстракт-
ну оцјену уставности.

Надаље, Суд је утврдио да је министар за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију био надлежан да доне-
се Правилник о условима за издавање и одузимање лиценци 
учесника у грађењу те да истим, између осталог, пропише 
врсте лиценци које министар може, у складу са одредбама 
Закона о уређењу простора и грађењу и предметног пра-
вилника, а на приједлог стручне комисије, издати правном, 
односно физичком лицу (члан 2. ст.1-3). У том смислу, до-
носилац оспореног акта  је нормирао сагласно свом закон-
ском овлашћењу из члана 123, а у вези са чл. 8. и 9. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 40/13 и 3/16) када је оспореном одредбом члана 
2. став 3. тачка д) утврдио да министар може дати лиценцу за 
вршење енергетског прегледа зграде физичким лицима, која 
испуњавају услове из става 1. члана 2. овог правилника.   

Наводи из иницијативе којима се оспорава потреба ре-
визије личних лиценци, указује на наводно умањење права 
која из тога произлазе, те на непримјерено неизузимање из 
обавезе полагања стручног испита лица са титулом магистра 
односно доктора наука, као и на одступање од уређивања на 
основу реципроцитета када је у питању лиценцирање стра-
них држављана, такође су одраз неслагања даваоца иниција-
тиве са позитивним прописивањем, те не садрже елементе 
погодне за апстрактну контролу уставности, односно зако-
нитости. У контексту питања потенцираних овим дијелом 
иницијативе, Суд подсјећа на раније утврђено становиште 
у рјешењу број У-24/15 од 13. јула 2016. године („Служ-
бени гласник Републике Српске“ број 62/16) према коме је 
доносилац Правилника регулисао у складу са Законом када 
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је, између осталог: прописао посебне услове за издавање 
лиценци физичким и правним лицима, утврдио начин до-
казивања њихове испуњености, прецизирао да приликом 
ревизије личне лиценце доктори наука и магистри, који су 
били ослобођени полагања стручног испита према ранијим 
прописима и стекли личне лиценце до ступања на снагу За-
кона, нису дужни да, уз захтјев за ревизију личне лиценце, 
доставе увјерење о положеном стручном испиту, као и када 
је одредио услове под којима се физичким лицима признаје 
стручни испит који је положен изван Републике Српске. У 
поменутом рјешењу Суд је, исто тако, утврдио да је допу-
ном Правилника објављеном у „Службеном гласнику Репу-
блике Српске“ број 24/15 додатно прецизирана процедура 
ревизије личне лиценце на начин да се не оспоравају права 
која су одређене категорије лица стекла у складу са раније 
важећим прописима. Одлучивање да ли су поједина рјешења 
примјерена карактеру струке и да ли су потребна и економ-
ски оправдана није у домену надлежности Уставног суда из 
члана 115. Устава. Такође, наводи којима давалац иниција-
тиве изражава сумњу у примјену принципа реципроцитета 
од стране страних држава, те у том контексту упитним чини 
потребу поштовања принципа реципроцитета када је лицен-
цирање страних држављана у питању (члан 34. став 2. Пра-
вилника), тичу се примјене прописа, чија контрола, сходно 
члану 115. Устава, није у надлежности овог суда.   

Надаље, иако је давалац иницијативе прецизирао да 
Програм обуке и стручног усавршавања лица која врше 
енергетски преглед зграда оспорава у цјелини, из садржаја 
иницијативе произлази да је суштина оспоравања, и у овом 
случају, ограничена на сугерисање неопходности другачијег 
приступа у регулисању стручне обуке. У овом контексту, 
Суд је, у првом реду, утврдио да је, усвајајући Програм, 



285

Управни одбор Фонда поступао складу са Законом о Фон-
ду и финансирању заштите животне средине Републике 
Српске према чијим одредбама је Фонд овлашћен да доно-
си опште акте којима се на општи начин уређују одређена 
питања (члан 12. став 1), као и да доноси акте у складу са 
овлашћењем из члана 15. тачка а) Закона. Сходно Закону о 
Фонду и финансирању заштите животне средине Републике 
Српске, овај фонд је надлежан за вршење одређених јавних 
овлашћења и обављање дјелатности које, између осталог, 
подразумијевају прикупљање средстава те финансирање 
припреме, спровођења и развоја програма, поред другог, у 
области енергетске ефикасности, те обављање других посло-
ва који су у вези са подстицањем и финансирањем, између 
осталог, енергетске ефикасности, а који су утврђени пропи-
сима којима се регулише област заштите животне средине, 
енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије (члан 
8. овог закона). Предметно законско утемељење, у конкрет-
ном случају, подразумијева, између осталог, да Фонд, може 
да, на општи и јасан начин, утврди методологију извођења 
стручне обуке за стицање лиценце за обављање енергетског 
прегледа зграда. Такође, Суд је оцијенио да наводи о монопо-
листичком положају Фонда када је обављање стручне обуке 
у питању, нису од уставноправног значаја, с обзиром на то 
да се ова надлежност Фонда, која произлази из  повјерених 
јавних овлашћења, не може стављати у контекст зајемчених 
економских слобода, а које, између осталог, подразумијевају 
и забрану монопола. С обзиром на надлежности из члана 
115. Устава, Суд се није упуштао у оцјену да ли је, са аспек-
та предмета регулисања Програма, оспорено прописивање 
било потребно и оправдано. 
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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 („Службе-
ни гласник Републике Српске“ број 104/11 и 92/12), у овом 
предмету одлучио без доношења рјешења о покретању по-
ступка.  

На основу изложеног Суд је одлучио као у диспозити-
ву овог рјешења.

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр 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-44/16                                              ПРЕДСЈЕДНИК
30. мај 2017. године                           УСТАВНОГ СУДА
                                                                  Мр Џерард Селман 

С обзиром на уставно влашћење законодавца да 
мијења и допуњава већ постојећа законска уређења 
предметних односа и са њима повезаних права и 
обавеза адресата закона, односно да их зависно од 
различитих околности уреди на различите начи-
не, не задирући у суштину права, чини да нису од 
уставноправног значаја становишта даваоца ини-
цијативе према којима су лиценцирање и стручна 
обука за вршење енергетског прегледа непотребни; 
да одређене институције немају капацитет за спро-
вођење ове обуке, као и да је поступак ревизије ли-
ценци Законом неадекватно и непотребно утврђен.
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 Одлучивање да ли су поједина нормативна рје-
шења примјерена карактеру струке и да ли су по-
требна и економски оправдана није у домену на-
длежности Уставног суда.
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Рјешење
Број: У-62/16 oд 30. маја 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 55/17

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске, члана 37. тачка а) и члана 61. тач-
ка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници   
одржаној  30. маја  2017. године,  д о н и о  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Не прихвата се иницијатива за покретање поступ-
ка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о 
измјени Статута Града Требињa број 09-013-69/16 од 25. 
марта 2016. године (“Службени гласник града Требињa” 
број 3/16). 

О б р а з л о ж е њ е

Министарство управе и локалне самоуправе у Влади 
Републике Српске  Уставном суду Републике Српске под-
нијело је иницијативу за покретање поступка за оцјењивање 
уставности и законитости Одлуке о измјени Статута Града 
Требиња број 09-013-69/16 од 25. марта 2016. године (“Служ-
бени гласник Града Требиња” број 3/16), коју је донијела 
Скупштина Града Требиња. У иницијативи је, поред осталог, 
наведено да је доношењем оспорене одлуке без потребне 
већине Скупштина Града Требиња прекршила одредбе члана 
31. став 1, члана 32. и члана 37. Закона о локалној самоупра-
ви и да је гласање одборника чији мандат, како је наведено, 
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није верификован у складу са Пословником Скупштине Гра-
да Требиња, било пресудно за усвајање ове одлуке, те да су 
на овај начин повријеђене и одредбе члана 113. ст. 1. и 2. и 
члана 114. ст. 1. и 2. овог Пословника. Поред наведеног, да-
валац иницијативе сматра да несагласност оспорене одлуке 
са Законом о локалној самоуправи ову одлуку чини несаглас-
ном и са чланом 108. Устава Републике Српске и предлаже да 
Суд својом одлуком утврди наведену несагласност.

Оспорену Одлуку о измјени Статута Града Требиња 
број 09-013-69/16 од 25. марта 2016. године (“Службени 
гласник града Требиња” број 3/16), Скупштина Града Тре-
биња је донијела на основу члана 30. Закона о локалној само-
управи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 36. став 2. тачка 1. и члана 121. 
Статута Града Требиња (“Службени гласник Града Требиња” 
бр. 2/13, 5/14 и  6/15).Члановима 1. и 2. ове одлуке прописано 
је да се у члану 37. став 1. број »27» мијења  бројем «29» и  да 
ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  
“Службеном гласнику Града Требиња”.

Разматрајући уставноправне разлоге оспоравања пре-
дметног акта Суд је утврдио да поднесена иницијатива не 
садржи стварни захтјев за оцјењивање уставности и закони-
тости оспорене одлуке, у смислу надлежности Уставног суда 
Републике Српске прописане чланом 115. Устава Републике 
Српске, већ да се оспорава законитост гласања одборника 
чији мандат, како је наведено, није верификован у складу са 
Пословником Скупштине Града. Наиме, давалац иницијати-
ве у истој наводи да је имао у виду да питање верификације 
мандата одборника није регулисано изборним прописима, 
нити Законом о локалној самоуправи, односно да се то пи-
тање регулише актом скупштине јединице локалне самоу-
праве (пословник о раду), те да је, с тим у вези, у конкретном 
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случају, узео у обзир одредбе Пословника о раду Скупштине 
Града Требиња, као акта који је релевантан за питања вери-
фикације мандата одборника, сходно члану 37. Закона о ло-
калној самоуправи. На основу наведеног, Суд је утврдио да 
се на овај начин, посредним путем, изводе разлози неустав-
ности односно незаконитости оспореног акта, за чију оцјену 
је надлежан Уставни суд.

Како Уставни суд, према члану 115. Устава, није на-
длежан да одлучује о питањима законитости и правилности 
примјене закона, статута и других општих аката јединица ло-
калне самоуправе и како према истим одредбама Устава није 
надлежан да одлучује о међусобној усклађености подзакон-
ских општих аката, то је, на основу члана  37. став 1. тачка а) 
Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени глас-
ник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), одлучено да се 
поднесена иницијатива, због ненадлежности, не прихвати.

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

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда, мр 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-62/16                                           ПРЕДСЈЕДНИК
30. мај 2017. године                        УСТАВНОГ СУДА
                                                              Мр Џерард Селман 
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Уставни суд неће прихватити иницијативу за 
покретање поступку за оцјењивање уставности и 
законитости када иницијатива не садржи стварни 
захтјев за оцјењивање уставности и законитости 
нормативног акта, већ се њоме оспорава закони-
тост гласања одборника чији мандат није вери-
фикован у складу са Пословником Скупштине Града, 
јер се на овај начин, посредним путем, изводе разло-
зи неуставности односно незаконитости оспореног 
акта за чију оцјену је надлежан Уставни суд.
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Рјешење
Број: У-66/16 oд 30. маја 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 55/17

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске, члана 37. тачка а) и члана 61. тач-
ка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници   
одржаној 30. маја 2017. године,  д о н и о  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Не прихвата се иницијатива за покретање поступ-
ка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о 
измјени Одлуке о комуналним таксама број 09-013-73/16 
од 25. марта 2016. године (“Службени гласник Града Тре-
биња” број 3/16).

О б р а з л о ж е њ е

Министарство управе и локалне самоуправе Републи-
ке Српске дало је Уставном суду Републике Српске иниција-
тиву за покретање поступка за оцјењивање уставности и за-
конитости Одлуке о измјени Одлуке о комуналним таксама 
број 09-013-73/16 од 25. марта 2016. године (“Службени глас-
ник Града Требиња” број 3/16), коју је донијела Скупштина 
Града Требиња. Давалац иницијативе сматра да су оспоре-
ном одлукома прекршене одредбе члана 31а став 1, члана 
32. и члана 37. Закона о локалној самоуправи, јер је, како је 
наведено, донесена без потребне већине. Такође, у иниција-
тиви се наводи да је верификација мандата новоизабраног 
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одборника, као и утврђивање дневног реда сједнице на којој 
је донесена оспорена одлука, била у супротности са чланом 
113. ст. 1. и 2. и чланом 114. ст. 1. и 2. Пословника Града Тре-
биња, односно да због овако извршене верификације новои-
забрани одборник није могао гласати за ту одлуку. С обзиром 
на то да сматра да оспорена одлука није у сагласности са на-
веденим одредбама Закона о локалној самоуправи, давалац 
иницијативе наводи ова одлука није у складу ни са чланом 
108. став 2. Устава Републике Српске, према коме  прописи и 
други општи акти морају бити у сагласности са законом. На 
основу свега наведеног, давалац иницијативе предлаже  да 
Суд прихвати предметну иницијативу и обустави извршење 
појединачних  аката и радњи предузетих на основу оспорене 
одлуке до доношења коначне одлуке, да  утврди да Одлука 
није у сагласности са наведеним одредбама Устава и Зако-
на о локалној самоуправи, те да одреди начин за отклањање 
посљедица које су настале усљед примјене ове одлуке. 

     Оспорену Одлуку о измјени Одлуке о комуналним 
таксама број 09-013-73/16 од 25. марта 2016. године (“Служ-
бени гласник Града Требиња” број 3/16), Скупштина Града 
Требиња је донијела на основу чланова 2, 7. и 9. Закона о 
комуналним таксама (“Службени гласник Републике Срп-
ске” број 4/12), члана 30. алинеја 9. Закона о локалној само-
управи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 36. став 2. алинеја 9. и члана 
72. Статута Града Требиња (“Службени гласник Града Тре-
биња” бр. 2/13, 5/14 и  6/15).Чланом 1. ове одлуке прописано 
је како гласи измијењени тарифни број 3. Одлуке о комунал-
ним таксама (“Службени гласник Града Требиња” бр. 3/12 
и 10/13), а чланом 2. прописано је задужење Одјељења за 
стамбено-комуналне послове Града Требиња да направи пре-
чишћен текст Одлуке о комуналним таксама Града Требиња, 
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док је посљедњим, чланом 3. прописано да ова одлука сту-
па на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном 
гласнику Града Требиња”.

Разматрајући уставноправне разлоге оспоравања пре-
дметног акта, Суд је утврдио да поднесена иницијатива не 
садржи стварни захтјев за оцјењивање уставности и закони-
тости оспорене одлуке у смислу надлежности Уставног суда 
Републике Српске прописане чланом 115. Устава Републике 
Српске, већ да се оспорава законитост гласања одборника 
чији мандат, како је наведено, није верификован у складу са 
Пословником Скупштине Града. Наиме, давалац иницијати-
ве у истој наводи да је имао у виду да питање верификације 
мандата одборника није регулисано изборним прописима, 
нити Законом о локалној самоуправи, односно да се то пи-
тање регулише актом скупштине јединице локалне самоу-
праве (пословник о раду), те да је, с тим у вези, у конкретном 
случају, узео у обзир одредбе Пословника о раду Скупштине 
Града Требиња, као акта који је релевантан за питања вери-
фикације мандата одборника, сходно члану 37. Закона о ло-
калној самоуправи. На основу наведеног Суд је утврдио да 
се на овај начин, посредним путем, изводе разлози неустав-
ности односно незаконитости оспореног акта за чију оцјену 
је надлежан Уставни суд.

Како Уставни суд, према члану 115. Устава, није на-
длежан да одлучује о питањима законитости и правилности 
примјене закона, статута и других општих аката јединица ло-
калне самоуправе и како према истим одредбама Устава није 
надлежан да одлучује о међусобној усклађености подзакон-
ских општих аката, то је, на основу члана  37. став 1. тачка а) 
Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени глас-
ник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), одлучио да се 
поднесена иницијатива, због ненадлежности, не прихвати.
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Такође, како је у овом предмету одлучено да се подне-
сена иницијатива, због ненадлежности, не прихвати, Суд је 
оцијенио беспредметним разматрање захтјева даваоца ини-
цијативе за обуставу појединачних аката и радњи предузетих 
на основу оспорене одлуке, као и одређивања начина за от-
клањање посљедица насталих њеном примјеном. 

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

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда, мр 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-66/16                                              ПРЕДСЈЕДНИК
30. мај 2017. године                           УСТАВНОГ СУДА
                                                                  Мр Џерард Селман 

Како Уставни суд није надлежан да одлучује о 
питањима законитости и правилности примјене 
закона, статута и других општих аката јединица 
локалне самоуправе, као ни да одлучује о међусобној 
усклађености подзаконских општих аката, то је 
одлучио да се поднесена иницијатива, због ненад-
лежности, не прихвати.
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Рјешење
Број: У-70/16 oд 30. маја 2017. 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 30. маја 2017. године, д о н и о  ј е 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Обуставља се поступак за оцјењивање уставности 
и законитости члана 2. Одлуке о начину обрачуна, висини 
годишње чланарине, роковима и начину уплате („Службе-
ни гласник Републике Српске“ број 15/16).

О б р а з л о ж е њ е

Друштво за ревизију и пореско савјетовање “Ади-
тон” д.о.о Бања Лука приједлогом је покренуло поступак 
за оцјењивање уставности  и законитости члана 2. Одлуке 
о начину обрачуна, висини годишње чланарине, роковима 
и начину уплате („Службени гласник Републике Српске“ 
број 15/16) наводећи да оспорена одредба Одлуке није у са-
гласности са чланом 40. став 1. Закона о Привредној комори 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 
број 65/08). По мишљењу предлагача, висина годишње чла-
нарине  одређена оспореним чланом 2. Одлуке није у складу 
са економском снагом  члана Коморе, већ управо супротно, 
односно да из постотака који су одређени за обрачун висине 
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чланарине произлази да већи износ чланарине плаћају чла-
нови Коморе чији је приход/економска снага нижа, због чега 
предлаже да Суд утврди да оспорено прописивање  није у 
сагласности са Уставом Републике Српске и законом.

У одговору на приједлог који је доставила Привред-
на комора Републике Српске оспорени су наводи предлагача 
као неосновани те је, између осталог, наведено да је оспоре-
на Одлука о начину обрачуна, висини годишње чланарине, 
роковима и начину уплате на закону заснована, те да су је са-
мостално на Скупштини Коморе, донијели чланови који од-
лучују о висини и критеријумима за одређивање чланарине. 
У одговору се, такође, наводи да су због сложене економске 
ситуације предвиђене и олакшице приликом плаћања про-
писане чланарине, као и да Комора никада није покренула 
судски поступак нити употријебила друге механизме напла-
те према чланицама које не поштују своје законске обавезе, 
односно које не плаћају чланарину. 

Одлуку о начину обрачуна, висини годишње члана-
рине, роковима и начину уплате („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 15/16) донијела је Скупштина Привред-
не коморе Републике Српске на основу члана 40. Закона о 
Привредној комори Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 65/08) и члана 121. Статута Прив-
редне коморе Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 121/08). Оспореним чланом 2. став 1. 
Одлуке  прописано је да  се чланарина коју уплаћују чланови 
Коморе из члана 3. став 1. Закона о Привредној комори Репу-
блике Српске утврђује зависно од укупног прихода исказа-
ног у Билансу успјеха за 2015. годину, и то: 0,03 % на оства-
рени укупан приход већи од 600.000 КМ до 100.000.000 КМ, 
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с тим да на годишњем нивоу не може бити већи од 20.000 
КМ (тачка А) и 0,02% на укупан приход већи од 100.000.000 
КМ, с тим да на мјесечном нивоу не може бити већи од 7.500 
КМ.  Ставом 2. овог члана прописано је да чланови Коморе 
који су остварили укупан приход у 2015. години од 360.000 
КМ до 600.000 КМ плаћају чланарину од 15 КМ мјесечно, а 
према ставу 3. овог члана чланови Коморе који су остварили 
укупан приход у 2015. години мањи од 360.000 КМ плаћају 
чланарину по стопи од 0,05 %. 

Разматрајући поднесени приједлог Суд је утврдио да је 
у току трајања овог поступка Одлука о начину обрачуна, ви-
сини годишње чланарине, роковима и начину уплате („Служ-
бени гласник Републике Српске“ број 15/16), чија одредба је 
оспорена, престала да важи ступањем на снагу нове Одлуке 
о начину обрачуна, висини годишње чланарине, роковима и 
начину уплате („Службени гласник Републике Српске“ број 
18/17). 

Имајући у виду наведено Суд је, на основу члана 57. 
тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске („Служ-
бени гласник Републике Српске“, бр. 104/11 и 92/12), обус-
тавио поступак за оцјењивање уставности и законитости ос-
пореног члана Одлуке о начину обрачуна, висини годишње 
чланарине, роковима и начину уплате („Службени гласник 
Републике Српске“ број 15/16) цијенећи да није потребно 
донијети одлуку због тога што нису отклоњене евентуалне 
посљедице његове неуставности, односно незаконитости.

На основу изложеног одлучено је као у диспозитиву 
овог рјешења.
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Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр 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-70/16                                               ПРЕДСЈЕДНИК
30. мај 2017. године                           УСТАВНОГ СУДА
                                                                  Мр Џерард Селман 

Када у току трајања поступка апстрактне 
нормативне контроле престане да важи оспорени 
општи акт ступањем на снагу новог акта, Устав-
ни суд ће обуставити поступак уколико оцијени да 
није потребно донијети одлуку због тога што нису 
отклоњене евентуалне посљедице његове неустав-
ности.
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Рјешење
Број: У-10/17 oд 30. маја 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 55/17

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 30. маја 2017. године, д о н и о  ј е 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 Одбацује се приједлог за рјешавање сукоба надлеж-
ности између Основног суда у Добоју и Одбора државне 
управе за жалбе у Бањој Луци. 

 

О б р а з л о ж е њ е

Златко Кикић из Добоја поднио је Уставном суду Ре-
публике Српске (у даљем тексту: Суд) приједлог за, како се 
наводи, «оцјењивање законитости аката и рјешавање сукоба 
надлежности између Основног суда Добој и Одбора државне 
управе за жалбе Бања Лука». У образложењу наводи: да је 
радник Окружног суда Добој, да је пресудом Основног суда 
у Добоју број: 85 0 Рс 031766 12 Рс од 29. августа 2013. го-
дине удовољено његовом тужбеном захтјеву, док је Окруж-
ни суд у Бањој Луци, рјешавајући по жалби послодавца, 
рјешењем број: 11 0 Рс 013315 13 Рсж од 26. августа 2014. 
године укинуо поменуту пресуду, због, како је наведено, «су-
коба надлежности», јер овај суд сматра да је Одбор државне 
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управе за жалбе надлежан за питања заштите права радника 
суда и по основу радног односа; уз тумачење одредбе члана 
109. став 3. Закона о државним службеницима («Службени 
гласник Републике Српске» бр. 118/08, 117/11 и 37/12) твр-
ди да нема радно-правни статус државног службеника, већ 
намјештеника; да је поменутим рјешењем окружног суда 
повријеђено његово право на правично суђење гарантовано 
чланом 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских 
права и основних слобода; те тражи одговор у вези са по-
ступком заштите права из радног односа радника суда, тј. 
који је орган надлежан у првом, односно у другом степену 
одлучивања. 

С обзиром на то да поднесени приједлог није садржа-
вао све неопходне податке за даље поступање Суда у овој 
правној ствари, дописом од 03. фебруара 2017. године, од 
предлагача је затражено да приједлог, у остављеном року, 
уреди тако што ће навести акте чију законитост оспорава, од-
редбе закона и Устава Републике Српске које су повријеђене 
доношењем истих и разлоге оспоравања, као и назив органа 
који прихватају или одбијају надлежност у том поступку и 
разлоге на основу којих то чине. У том смислу, подносилац је 
упозорен да ће његов приједлог, уколико не поступи сходно 
тражењу Суда, бити одбачен. 

Поступајући према налогу Суда, дана 08. фебруара 
2017. године, подносилац приједлога је поновио првобитно 
изнесене наводе у дијелу приједлога којим је тражено рјеша-
вање сукоба надлежности, те је, у погледу поступка заштите 
права радника суда по основу радног односа, поставио пи-
тање надлежности првостепеног, односно другостепеног ор-
гана за одлучивање у овој правној ствари. 
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Узимајући у обзир садржину поднеска од 08. фебруара 
2017. године, те приложену документацију, Суд је утврдио: 
да је предлагач покренуо пред Основним судом у Добоју 
радни спор и да су пресудом тог суда број: 85 0 Рс 031766 
12 Рс од 29. августа 2013. године поништене, као незако-
ните, одлука послодавца о отказу уговора о раду тужитеља 
Златка Кикића број: 013-0-Су-12-000 091 од 10. фебруара 
2012. године, уговор о раду број: 013-0-Су-12-000 091-1 од 
10. фебруара 2012. године, закључен између послодавца и 
тужитеља, рјешење Окружног суда у Добоју број: 013-0-
Су-12-000 091-6 од 20. фебруара 2012. године и наложено 
туженој да тужитеља врати на рад на радно мјесто шефа ра-
чуноводства Окружног суда у Добоју, те су одређени: накна-
да на име изгубљене зараде и припадајућа законска затезна 
камата, уплата доприноса ПИО по основу изгубљене зараде 
Фонду ПИО РС ‒ Филијала Добој и накнада трошкова пар-
ничног поступка, све у року од 15 дана од дана доношења 
пресуде под пријетњом извршења, док је дио тужбеног за-
хтјева којим тужилац тражи поништење акта предсједника 
Окружног суда у Добоју број: 013-0-Су-12-000 091-2 од 13. 
фебруара 2012. године, одбијен. Рјешењем Окружног суда у 
Бањој Луци број: 11 0 Рс 013315 13 Рсж од 26. августа 2014. 
године уважена је жалба тужене и пресуда Основног суда у 
Добоју број: 85 0 Рс 031766 12 Рс од 29. августа 2013. године 
у побијаном досуђујућем дијелу одлуке о главној ствари уки-
нута и тужба одбачена, а у досуђујућем дијелу о трошковима 
поступка преиначена, тако да је захтјев тужитеља за исплату 
трошкова поступка одбијен, те је обавезан да туженој надо-
кнади одређене трошкове поступка у року од 15 дана од дана 
доношења ове одлуке под пријетњом принудног извршења.   

Имајући у виду да Уставни суд, сагласно члану 115. 
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Устава Републике Српске, рјешава сукоб надлежности из-
међу органа законодавне, извршне и судске власти Републи-
ке, те органа Републике, града и општине и да према одред-
бама члана 44. ст. 1. и 2. Закона о Уставном суду Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 
92/12) приједлог за рјешавање сукоба надлежности подноси 
један или оба органа који су у сукобу, као и лице поводом 
чијег права је настао сукоб надлежности, Суд је оцијенио да 
нема процесних претпоставки из Устава и Закона да рјешава 
по поднесеном приједлогу. 

Наиме, из навода приједлога и достављених прилога 
Суд је утврдио да се поднесеним приједлогом не поставља 
питање који орган је надлежан за заштиту права радника у 
суду по основу радног односа и да ли је поводом одлучивања 
по поднесеном приједлогу дошло до сукоба надлежности 
између органа који о томе треба или не треба да одлучују, 
већ се поставља питање надлежности првостепеног, однос-
но другостепеног органа за одлучивање у поступку заштите 
права радника суда по основу радног односа, те тумачења 
и примјене одредби Закона о државним службеницима 
(«Службени гласник Републике Српске» бр. 118/08, 117/11 
и 37/12), којима је уређен радно-правни статус државних 
службеника/намјештеника у републичким органима управе. 
Та питања, по оцјени Суда, не представљају питање о коме 
би рјешавао Уставни суд као о сукобу надлежности између 
Основног суда у Добоју и Одбора државне управе за жал-
бе Бања Лука, већ представља питање тумачења и примјене 
закона, о чему Уставни суд у смислу члана 115. Устава није 
надлежан да одлучује.          
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Полазећи од наведеног Суд је, на основу члана 37. 
став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), 
због ненадлежности, одбацио поднесени приједлог за рјеша-
вање сукоба надлежности. 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр 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-10/17                                           ПРЕДСЈЕДНИК
30. мај 2017. године                        УСТАВНОГ СУДА
                                                              Мр Џерард Селман 

 Уставни суд ће одбацити приједлог за рјеша-
вање сукоба надлежности између органа законо-
давне, извршне и судске власти када се њиме не по-
ставља питање који орган је надлежан да поступа 
у одређеној правној ствари, него се оспорава тума-
чење и примјена одредби релевантог нормативног 
акта.
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Рјешење
Број: У-89/14 од 28. јуна 2017. године

Рјешење није објављено у “Службеном гласнику  
Републике Српске”  

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске, члана 57. тачка д) и члана 61. 
став 1. тачка б) Закона о Уставном суду Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), 
на сједници одржаној 28. јуна 2017. године, д о н и о  ј е 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 Обуставља се поступак за оцјену уставности чла-
на 2. Наставног плана и програма за основно образовање 
и васпитање („Службени гласник Републике Српске“ број 
74/14). 

О б р а з л о ж е њ е 

Клуб делегата из реда бошњачког народа у Вијећу 
народа Републике Српске дао је Уставном суду Републике 
Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање по-
ступка за оцјењивање уставности члана 2. Наставног плана 
и програма за основно образовање и васпитање („Службени 
гласник Републике Српске“ број 74/14), који је донио минис-
тар просвјете и културе Републике Српске. Давалац иниција-
тиве сматра да оспорена одредба предметног акта није у са-
гласности са чл. 1, 7, 34. и алинејом 6. Амандмана LXXVII, 
којим је допуњен члан 70. Устава Републике Српске, као и 
чланом II/4. Устава Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
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БиХ), чланом 1. тачка 3. Повеље Уједињених нација, чланом 
27. Међународног пакта о грађанским и политичким прави-
ма, чланом 14. Европске конвенције о заштити људских пра-
ва и основних слобода, чланом 1. Протокола број 12 уз поме-
нуту конвенцију, чланом 2. став 2, чланом 3. ст. 1. и 2, чланом 
7. ст. 1. и 3, чланом 8. став 1. тач. б), и), ии), иии) и ив) Европ-
ске повеље о регионалним језицима или језицима мањина, те 
чл. 1, 2. тачка в) и чл. 5. тачка (е) подтачка (в) Међународне 
конвенције о укидању свих облика расне дискриминације. У 
образложењу ових навода се истиче: да су наведене одредбе 
Устава Републике Српске антидискриминаторског каракте-
ра и да се, иако је чланом 45. став 1. Устава утврђено да је 
свако дужан да се придржава Устава и закона, како је наве-
дено, у пракси не примјењују; да наведена одредба Устава 
БиХ забрањује дискриминацију по било ком основу, те да 
је Одлуком Уставног суда БиХ број: 5/98 утврђено да су сва 
три језика конститутивних народа и оба писма у службеној 
употреби у оба ентитета Босне и Херцеговине, па из наведе-
ног произлази да је једнакост у службеној употреби језика 
минималан стандард, а све испод тога представља дискри-
минацију; да се табеларни преглед овог акта налази у При-
логу 1, који чини његов саставни дио, као и да је у истој под 
редним бројем један прописан Српски језик, као наставни 
предмет, док је под редним бројем два празна црта испод које 
је написана ријеч језик са једном звјездицом, уз објашњење 
да за наставу на језику конститутивног народа у складу са 
чланом 7. Устава Републике Српске (језик бошњачког наро-
да, језик хрватског народа), што по мишљењу даваоца ини-
цијативе није сагласно овој уставној одредби, као ни одред-
бама наведених међународних докумената. Након цитирања 
поменутих уставних одредби, као и одредби међународних 
докумената давалац иницијативе закључује да Бошњаци, као 
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конститутиван народ у Републици Српској, трпе дискрими-
наторски третман кроз дјеловање органа власти и одређена 
законска рјешења. Због наведеног предлаже се да Суд утврди 
да оспорени члан 2. Наставног плана и програма за основно 
образовање и васпитање није у сагласности са Уставом. 

У одговору, који је доставило Министарство просвјете 
и културе, наведено је да се у оспореној одредби Наставног 
плана и програма за основно образовање и васпитање не спо-
миње језик ниједног од три конститутивна народа, те да је 
дата иницијатива неоснована. Сматрају да је, у конкретном 
случају, у питању искривљено тумачење уставних одредби 
и одредби наведених међународних аката. При томе истичу 
да су Уједињене нације и органи Европске уније донијели 
девет докумената, од којих се четири спомињу у предмет-
ној иницијативи, те да сваки од њих регулише искључиво 
језичка права појединаца или мањина, али не и језичка пра-
ва већинског народа. Након цитирања одредбе члана 7. став 
1. Устава Републике Српске, наводено је да се према твор-
беним правилима српског језика од “српски народ” изводи 
еквивалентан назив “српски језик”, од “хрватски народ” на-
зив “хртватски језик”, док је од “бошњачки народ” могуће 
извести само назив “бошњачки језик”, али не и “босански 
језик”. Дакле, назив бошњачки језик одговара називу бо-
шњачки народ, док би назив босански језик одговарао тер-
мину непостојећег босанског народа. Уз то, наведено је да је 
уставну дефиницију језика наметнуо Високи представник у 
БиХ, као и да је у Прилогу 1. оспореног акта, односно у На-
ставном плану стављена звјездица са датим образложењем, 
пошто Бошњаци не прихватају назив “бошњачки језик” који 
је, према граматичко-творбеним правилима српског јези-
ка, могућ у односу на синтагму “бошњачки народ”. Такође, 
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истиче се да хрватски и бошњачки лингвисти тврде, да је у 
питању један језик са три различита имена, дата из симбо-
личких разлога, а не научно лингвистичких и језичкоиден-
титетских разлога. Предлаже се да Суд дату иницијативу не 
прихвати.              

Наставни план и програм за основно образовање и вас-
питање („Службени гласник Републике Српске“ број 74/14) 
донио је министар просвјете и културе на основу члана 33. 
став 1. Закона о основном образовању и васпитању („Служ-
бени гласник Републике Српске“ бр. 74/08, 71/09, 104/11 
и 33/14) 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). Овим наставним планом и програмом 
утврђују се наставни предмети, њихов распоред по разреди-
ма, годишњи и седмични број часова наставе, као и садржаји 
по којима ће се изводити настава у основном образовању 
(члан 1). 

Оспореним чланом 2. овог наставног плана и про-
грама прописано је да се табеларни преглед истог налази у 
Прилогу 1. и чини саставни дио овог правилника (став 1) и 
да ће наставни програм из члана 1. овог правилника бити 
објављен у посебној публикацији (став 2).

Чланом 3. овог акта прописано је да се Наставни план 
и програм из члана 1. овог правилника примјењује од школ-
ске 2014/2015. године.      

     
 У току трајања овог поступка престао је да важи  За-

кон о основном образовању и васпитању („Службени глас-
ник Републике Српске“ бр. 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), 
који је послужио као правни основ за доношење оспоре-
ног Наставног плана и програма за основно образовање и 
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васпитање („Службени гласник Републике Српске“ број 
74/14) ступањем на снагу Закона о основном васпитању и 
образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 
44/17), како је то прописано чланом 184. овог закона. 

Имајући у виду чињеницу да је престао да важи општи 
акт који је послужио као правни основ за доношење оспо-
реног Наставног плана и програма за основно образовање 
и васпитање („Службени гласник Републике Српске“ број 
74/14), Суд је одлучио да, због престанка процесних прет-
поставки за даље вођење поступка оцјене уставности и за-
конитости овог наставног плана и програма за основно об-
разовање и васпитање, на основу члана 57. тачка д) Закона 
о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Ре-
публике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), обустави поступак за 
оцјењивање овог општег акта.  

 
На основу изложеног Суд је одлучио као у диспозити-

ву овог рјешења.
 
Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсјед-

ник Суда мр 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-89/14                                        ПРЕДСЈЕДНИК
28. јун 2017. године                       УСТАВНОГ СУДА
                                                             Мр Џерард Селман 
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Имајући у виду чињеницу да је престао да важи 
општи акт који је послужио као правни основ за 
доношење оспореног акта, Уставни суд је одлучио 
да, због престанка процесних претпоставки за 
даљње вођење поступка оцјене уставности и зако-
нитости, обустави поступак за оцјењивање овог 
општег акта.
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Рјешење
Број: У-18/16 oд 28. јуна 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 66/17

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 („Служ-
бени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сјед-
ници одржаној  28. јуна 2017. године, д о н и о  ј е 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-
ности члана 4. став 4. Закона о измјенама и допунама За-
кона о доприносима Републике Српске („Службени глас-
ник Републике Српске“ број 103/15).  

О б р а з л о ж е њ е

Новак Боројевић из Брода дао је Уставном суду Ре-
публике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за по-
кретање поступка за оцјењивање уставности члана 4. став 
4. Закона о измјенама и допунама Закона о доприносима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 
број 103/15). Давалац иницијативе оспорава поменуту закон-
ску одредбу у односу на чл. 10, 63. и 66. Устава Републике 
Српске. Образлажући разлоге оспоравања давалац иниција-
тиве наводи да се оспореним прописивањем лица која са-
мостално, у виду основног занимања, обављају професио-
налну дјелатност, у конкретном случају адвокати, доводе у 
неједнак положај пред законом, да им основица доприноса 
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није одређена према њиховој економској снази, већ паушал-
но, иако не остварују исти доходак, те да је оваквим пропи-
сивањем требало обухватити и остале обвезнике ‒ органе, 
институције, привредна друштва и друге. Предлаже да Суд 
иницијативу прихвати и утврди да оспорена законска одред-
ба није у сагласности са Уставом Републике Српске.  

У одговору Народне скупштине Републике Српске, по-
ред осталог, наводи се да је уставни основ оспореног закон-
ског рјешења садржан у тач. 7. и 17. Амандмана XXXII, којим 
је замијењен члан 68. Устава Републике Српске, да је присут-
но произвољно и непотпуно тумачење одредби Устава, као и 
незадовољство оспореним законским рјешењем. Поред тога, 
истиче се да је оспореном одредбом Закона измијењен члан 
6. основног текста Закона о доприносима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 116/12) и да се 
предметна иницијатива односи на члан 6. став 4. Закона о до-
приносима Републике Српске („Службени гласник Републи-
ке Српске“ бр. 116/12 и 103/15), те да је приликом оцјењи-
вања уставности оспорене законске одредбе потребно узети 
у обзир одредбу члана 6. став 1. тачка б) овог закона, којом 
је прописано да је основица доприноса примање у складу 
са Законом о порезу на доходак које подлијеже плаћању по-
реза на доходак, између осталих, власника или сувласника 
радње или другог облика обављања предузетничке дјелат-
ности лице које самостално, у виду занимања, обавља про-
фесионалну дјелатност, а то је најмање износ бруто плате 
према посљедњем објављеном податку Републичког завода 
за статистику. Надаље, сматрају да је доношење предметног 
Закона резултат цјелисходне процјене законодавца да одре-
ди минималну основицу доприноса за наведена лица, која 
је једнака за све који се налазе у истој правној ситуацији и 
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на исти начин су третирана. Тиме је, како се наводи, обез-
бијеђен законски оквир за остваривање основних права, 
слобода и дужности грађана Републике, те закључује да је 
оспорено прописивање одраз досљедне примјене одредби 
чл. 10, 63. и 66. Устава Републике Српске. Предлаже се да 
Суд дату иницијативу не прихвати.  

Оспореним чланом 4. став 4. Закона о измјенама и до-
пунама Закона о доприносима Републике Српске („Службе-
ни гласник Републике Српске“ број 103/15) прописано је да 
је основица доприноса из става 1. тачка б) овог члана за лице 
које самостално, у виду занимања, обавља професионалну 
дјелатност најмање просјечна бруто плата у Републици за 
претходни мјесец, а према посљедњем податку Републичког 
завода за статистику објављеном у „Службеном гласнику Ре-
публике Српске“. 

Одредбама Устава Републике Српске у односу на које 
давалац иницијативе оспорава наведене законске одредбе 
утврђено је да су грађани Републике равноправни у слобода-
ма, правима и дужностима, једнаки  пред законом и уживају 
исту правну заштиту без обзира на расу, пол, језик, нацио-
налну припадност, вјероисповијест, социјално поријекло, 
рођење, образовање, имовно стање, политичко и друго увје-
рење, друштвени положај или друго лично својство (члан 
10), да је обавеза плаћања пореза и других дажбина општа 
и утврђује се према економској снази обвезника (члан 63), 
да права и дужности Републике врше Уставом одређени ре-
публички органи и да су људска права и слободе, једнакост 
пред законом, самосталност и једнак положај предузећа и 
других организација, уставни положај и права јединица ло-
калне самоуправе основа и мјера овлашћења и одговорности 
републичких органа (члан 66). 
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У поступку оцјењивања уставности оспорених одред-
би Закона о измјенама и допунама Закона о доприносима Ре-
публике Српске, Суд је, поред цитираних уставних одредби, 
имао у виду да је Уставом утврђено да се право запослених и 
чланова њихових породица на социјалну сигурност уређује 
законом и колективним уговором (члан 43. став 1), да Репу-
блика јемчи минимум социјалне сигурности грађана и обез-
бјеђује функционисање и финансирање јавних служби преко 
фондова и буџета, у складу са законом (члан 61), да Репу-
блика уређује и обезбјеђује, између осталог, банкарски и по-
рески систем, основне циљеве и правце привредног, научног, 
технолошког, демографског и социјалног развоја, развоја 
пољопривреде и села, политику и мјере за усмјеравање раз-
воја, систем социјалног осигурања и друге облике социјалне 
заштите, финансирање остваривања права и дужности Репу-
блике (тач. 7, 8, 12. и 17. Амандмана XXXII на Устав, којим 
је замијењен члан 68. Устава).

Оцјењујући основаност разлога садржаних у ини-
цијативи, Суд је имао у виду да је Законом о доприносима 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 116/12 и 103/15) 
уређен систем обавезних доприноса за финансирање пен-
зијског и инвалидског осигурања, здравственог осигурања, 
осигурања од незапослености и дјечије заштите у Републици 
(члан 1), док се финансирање потреба из члана 1. овог закона 
обезбјеђује путем доприноса, и то: а) доприноса за пензијско 
и инвалидско осигурање, б) доприноса за здравствено оси-
гурање, в) доприноса за осигурање од незапослености и г) 
доприноса за дјечију заштиту, чија припадност се одређује 
у складу са прописима којима се уређује буџетски систем 
у Републици Српској (члан 2). Према одредбама члана 4. 
став 1. тачка д) и став 7. овог закона, обвезник доприноса 
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је физичко лице - резидент Републике које је предузетник, 
као и лице које самостално у виду занимања обавља профе-
сионалну дјелатност и које је обавезно осигурано на здрав-
ствено и пензијско и инвалидско осигурање, осигурање од 
незапослености и дјечију заштиту. Чланом 6. став 1. тачка б) 
и став 4. овог закона прописано је да је основица доприноса 
примање у скаду са Законом о порезу на доходак које под-
лијеже плаћању пореза на доходак за лице која самостално, у 
виду занимања, обавља професионалну дјелатност најмање 
просјечна бруто плата у Републици за претходни мјесец, 
према посљедњем податку Републичког завода за статистику 
објављеном у „Службеном гласнику Републике Српске“. На 
овако утврђену основицу, према члану 8. овог закона, стопе 
доприноса износе: а) за пензијско и инвалидско осигурање 
18,5%, б) за здравствено осигурање 12%, в) за осигурање од 
незапослености 1%  и г) за дјечију заштиту 1,5%.    

  
Полазећи од наведеног, Суд је утврдио да законодавац, 

прописујући као оспореним чланом 4. став 4. Закона о измје-
нама и допунама Закона о доприносима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 103/15) осно-
вицу доприноса од најмање просјечне бруто плате у Репу-
блици за претходни мјесец за лице које самостално, у виду 
занимања, обавља професионалну дјелатност, није поступио 
супротно начелу равноправности и једнакости пред законом 
из члана 10. Устава. Имајући у виду да је обвезник плаћања 
доприноса лице које самостално, у виду занимања, обавља 
професионалну дјелатност и да се обрачун истог врши на за-
коном одређену основицу доприноса, тј. најмање просјечну 
бруто плату у Републици за претходни мјесец и по законом 
прописаним стопама, према становишту Суда, евентуалну 
повреду гаранција из члана 10. Устава могуће је цијенити 



318

искључиво у оквиру поменуте законом утврђене категорије 
обвезника доприноса. Наиме, начело равноправности и јед-
накости у остваривању права и обавеза није апсолутног ка-
рактера, а могуће га је сагледати само у оквиру истих катего-
рија субјеката права и обавеза. Стога наводи сходно којима 
су лица из члана 4. став 4. Закона доведена у неравноправан 
положај у односу на лица која обављају исту врсту дјелат-
ности а остварују већи доходак или у односу на лица која 
обављају другу врсту дјелатности нису од уставноправног 
значаја. Начин прописивања основице, па тиме обрачуна и 
обавезе плаћања доприноса за финансирање здравственог, 
пензијског-инвалидског осигурања, за лице које самостал-
но, у виду занимања, обавља професионалну дјелатност, по 
оцјени Суда, управо полази од Уставом утврђеног принципа 
да се обавеза плаћања дажбине заснива на економској моћи 
обвезника. Стога је, по оцјени Суда, оспорено законско рје-
шење у функцији заштите друштвено оправданих вриједно-
сти, односно обезбијеђено је великом броју грађана Уставом 
зајемчено право на минимум социјалне сигурности. На ос-
нову наведеног, прописивање обавезе плаћања доприноса за 
поменуте врсте обавезног осигурања у Републици, по свим 
основима по којима осигураник остварује примања, независ-
но од тога по ком основу осигураник стиче редовна примања 
и, у конкретном случају, одређивање најмање основице, по 
оцјени Суда, сагласно је овлашћењима законодавца утврђе-
ним одредбама чл. 61, 63. и тачке 12. Амандмана XXXII на 
Устав, којим је замијењен члан 68. Устава. 

Како је у току претходног поступка правно стање пот-
пуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан ос-
нов за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Зако-
на о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник 
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Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), одлучио без доно-
шења рјешења о покретању поступка.

На основу изложеног Суд је одлучио као у диспозити-
ву овог рјешења. 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр 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-18/16                                              ПРЕДСЈЕДНИК
28. јун 2017. године                           УСТАВНОГ СУДА
                                                                  Мр Џерард Селман 

Начин прописивања основице, па тиме и обра-
чуна и обавезе плаћања доприноса за финансирање 
здравственог и пензијског-инвалидског осигурања, 
за лице које самостално обавља професионалну дје-
латност, полази од Уставом утврђеног принципа 
да се обавеза плаћања доприноса заснива на еко-
номској моћи обвезника, чиме је оспорено законско 
рјешење у функцији заштите Уставом зајемченог 
права на минимум социјалне сигурности.
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Одлука
Број: У-28/16 од 28. јуна 2017. године

“Службени гласник Републике Српске” број 66/17

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и  члана 60. став 
1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Служ-
бени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сјед-
ници одржаној 28. јуна 2017. године, д о н и о  ј е 

 
О Д Л У К У

          
Утврђује се да Одлука о измјени и допуни Правилни-

ка о организацији рада и систематизацији радних мјеста 
у Ауто-мото друштву „Козарска Дубица“ број:01-288/14 
од 16. октобра 2014. године, која је заведена под бројем: 01-
44/15 од 25. фебруара 2015. године и Правилник о организа-
цији рада и систематизацији радних мјеста у Ауто-мото 
друштву „Козарска Дубица“ број: 01-45/15 од 26. фебруа-
ра 2015. године нису у сагласности са Уставом Републике 
Српске.

     
О б р а з л о ж е њ е

Мила Балтић, адвокат из Бање Луке, дала је Уставном 
суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка 
за оцјењивање уставности члана 3. Одлуке о измјени и допу-
ни Правилника о организацији рада и систематизацији рад-
них мјеста у Ауто-мото друштву „Козарска Дубица“ број:01-
288/14 од 16. октобра 2014. године (у даљем тексту: Одлука), 
коју је донио Управни одбор Ауто-мото друштва „Козарска 
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Дубица“ и која је заведена под бројем: 01-44 /15 од 25 фебру-
ара 2015. године, и члана 8. Правилника о организацији рада 
и систематизацији радних мјеста у Ауто-мото друштву „Ко-
зарска Дубица“ број: 01-45/15 од 26. фебруара 2015. године (у 
даљем тексту: Правилник), који је донио секретар Ауто-мо-
то друштва „Козарска Дубица“. У иницијативи се наводи 
да оспорени члан 3. Одлуке, којим је прописано да Одлука 
ступа на снагу даном доношења, као и оспорени члан 8. Пра-
вилника, којим је прописано да Правилник ступа на снагу у 
року од осам дана од дана доношења, нису у сагласности са 
чланом 109. став 2. Устава Републике Српске. Образлажући 
наведено давалац иницијативе истиче да због тога што нису 
објављена на званичан, односно унапријед утврђен начин и 
због чега нису могла да ступе на снагу у складу са Уставом, 
ни Одлука а ни Правилник нису важећи општи правни акти 
у правном систему Републике Српске. 

Одговор на наводе из иницијативе Суду је, путем пуно-
моћника, Раде К. Ћулибрка, адвоката из Бање Луке, достави-
ло Ауто-мото друштва „Козарска Дубица“, у коме је, поред 
осталог, наведено да Одлука није општи нормативноправни 
акт и да као таква не може бити предмет оцјене уставности 
и законитости, односно да Уставни суд Републике Српске не 
оцјењује уставност и законитост појединачних правних ака-
та. Поред тога, истичу да одредба члана 8. Правилника није 
супротна члану 109. став 2. Устава Републике Српске, јер је, 
по њиховом мишљењу, на основу правила логичког, систем-
ског и језичког тумачења ове одредбе, неспорно да је ријеч 
„доношења“ стављена омашком, односно да је Правилник и 
de jure и  de facto ступио на снагу у року од осам дана од дана 
објављивања. Такође наводе да се и из Службене забиљеш-
ке о оглашавању Правилника од 26. фебруара 2015. године 
види да је Правилник објављен на огласној плочи Друштва 
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истог дана када је и донесен. Предлажу да Суд, на основу 
наведеног, одлучи да не прихвати поднесену иницијативу.

Одлуку о измјени и допуни Правилника о организа-
цији рада и систематизацији радних мјеста у Ауто-мото 
друштву „Козарска Дубица“ број: 01-288/14 од 16. октобра 
2014. године, која је заведена под бројем: 01-44 /15, Управ-
ни одбор Ауто-мото друштва „Козарска Дубица“ (у даљем 
тексту: АМД), је донио  на основу члана 37. Статута Ау-
то-мото друштва „Козарска Дубица“ и члана 4. Правилника 
о раду АМД „Козарска Дубица“, 25. фебруара 2015. године. 
Оспореним чланом 3. прописано је да ова одлука ступа на 
снагу даном доношења. 

Правилником о организацији рада и систематизацији 
радних мјеста у Ауто-мото друштву „Козарска Дубица“ број: 
01-45/15 од 26. фебруара 2015. године, који је донио секре-
тар Друштва на основу члана 48. и члана 52. Статута Ау-
то-мото друштва „Козарска Дубица“, члана 4. Правилника 
о раду АМД „Козарска Дубица“ и  Одлуке Управног одбора 
Ауто-мото друштва „Козарска Дубица“ број: 01-44/15 од 25. 
фебруара 2015. године, у оспореном члану 8. прописано је да 
овај правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана 
доношења.     

Имајући у виду садржај Одлуке и наводе из иницијати-
ве Суд је, прије свега, размотрио правну природу овог акта, 
с обзиром на то да ова чињеница представља претходно пи-
тање од кога зависи постојање процесних претпоставки за 
заснивање надлежности Уставног суда да оцјењује устав-
ност и законитост оспореног члана 3. ове одлуке. У вези 
с тим, Суд је оцијенио да, с обзиром на то да Правилник о 



324

организацији рада и систематизацији радних мјеста у Ау-
то-мото друштву „Козарска Дубица“ број: 01-45/15 од 26. 
фебруара 2015. године представља општи акт, тако и његове 
измјене које су, у конкретном случају, прописане Одлуком 
представљају општи акт, за који  је обезбијеђена контрола 
уставности и законитости у поступку пред Уставним судом. 
Наиме, Суд је утврдио да оспорени акт, иако донесен у фор-
ми одлуке, има карактер општег акта, јер садржи опште нор-
ме на основу којих се рјешавају појединачни случајеви и до-
носе појединачни акти.

У поступку оцјењивања уставности и законитости ос-
пореног члана 3. Одлуке и оспореног члана 8. Правилника, 
Суд је имао у виду да је Уставом Републике Српске у члану 
108. утврђено да закони, статути, други прописи и општи 
акти морају бити у сагласности са Уставом и  прописи и дру-
ги општи акти морају бити у сагласности са законом, а да 
према члану 109. Устава,  закони, статути, 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 ор-
гана објављују се у одговарајућем службеном гласилу.  

Поред наведеног, Суд је, у конкретном предмету, имао 
у виду да се Законом о удружењима и фондацијама Репу-
блике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 
52/01 и 42/05) уређује оснивање, регистрација, унутрашња 
организација и престанак рада удружења и фондација (члан 
1) и да статут удружења садржи одредбе којима се уређује 
поступак за измјену и допуну статута; овлашћење и начин 
доношења других општих аката (члан 12. став 1. алинеја 8), 
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те да Скупштина удружења доноси статут, његове измјене и 
допуне и друге акте одређене статутом (члан 16. алинеја 1), 
а да Управни одбор или лице овлашћено за заступање при-
према и предлаже измјене статута и других аката које доноси 
скупштина (члан 17. алинеја 2).  

Такође, у вези са наведеним законским одредбама, Суд 
је утврдио да је Скупштина Ауто-мото друштва „Козарска 
Дубица“ Козарска Дубица, на основу чланова 10. и 12. Зако-
на о удружењима и фондацијама Републике Српске („Служ-
бени гласник Републике Српске“ бр. 52/01 и 42/05) 27. марта 
2013. године усвојила Статут Ауто-мото друштва „Козарска 
Дубица“ Козарска Дубица (пречишћен текст) којим је у чла-
ну 8. став 1. прописано да АМД представља и заступа секре-
тар АМД, а у члану 54. став 1. да ће се унутрашња органи-
зација и систематизација регулисати посебним актом који ће 
донијети Управни одбор на приједлог секретара АМД.   

Полазећи од наведених уставних одредаба Суд је 
оцијенио да начин на који је оспореним чланом 3. Одлуке 
прописано њено ступање на снагу није у сагласности са чла-
ном 109. Устава Републике Српске. Наиме, имајући у виду да 
из наведених уставних  одредаба произлази да општи акт не 
може ступити на снагу прије објављивања, а да је оспореном 
одредбом члана 3. Одлуке прописано је да ова одлука сту-
па на снагу даном доношења, Суд је оцијенио да ова одлука 
није у сагласности са Уставом.

  Такође, полазећи од наведених  уставних одредаба, те 
чињенице да је, сагласно наведеном законском овлашћењу, 
Статутом Ауто-мото друштва „Козарска Дубица“ Козарска 
Дубица одређено да ће се унутрашња организација и сис-
тематизација регулисати посебним актом који ће донијети 
Управни одбор на приједлог секретара Ауто-мото друштва, 



326

Суд је оцијенио да оспорени правилник није донио орган на-
длежан за његово доношење и да, самим тим, не може произ-
водити никакво правно дејство. Наиме, секретар Ауто-мото 
друштва „Козарска Дубица“ Козарска Дубица је, по оцјени 
Суда, доношењем оспореног правилника, прекорачио закон-
ска овлашћења његовог доносиоца и тиме повриједио начело 
законитости из члана 108. став 2. Устава Републике Српске, 
према коме прописи и општи акти морају бити у сагласности 
са Уставом и законом. С обзиром на чињеницу да Правилник 
у цјелини није у сагласности са Уставом, Суд није сматрао 
потребним посебно оцијењивање уставности и законитости 
оспореног члана 8. овог правилника.

Цијенећи да је у току претходног поступка правно 
стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају по-
уздан 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 пред-
мету одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове 
одлуке.

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр 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-28/16                                         ПРЕДСЈЕДНИК
28. јун 2017. године                         УСТАВНОГ СУДА
                                                               Мр Џерард Селман 
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Имајући у виду да из уставних одредаба произла-
зи да нормативни акт не може ступити на снагу 
прије објављивања, а да је оспореном одредбом про-
писано да општи акт ступа на снагу даном доно-
шења, Уставни суд је оцијенио да предметни акт 
није у сагласности са Уставом.

Када оспорени општи акт не донесе орган надле-
жан за његово доношење такав акт не може произ-
водити никакво правно дејство усљед прекорачења 
законског овлашћења његовог доносиоца и повреде 
уставног начела законитости.
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Одлука
Број: У-53/16 oд 28. јуна 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 66/17

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и члана 60. став 
1. тачка а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), 
на сједници одржаној 28. јуна 2017. године, д о н и о  ј е 

О  Д  Л  У  К  У 

Утврђује се да Одлука о усвајању измјена и допуна 
Регулационог плана дијела посебног подручја «Јахорина» 
(«Службене новине Града Источно Сарајево» број 11/15) 
није у сагласности са Уставом Републике Српске и Зако-
ном о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16).   

О б р а з л о ж е њ е

Републичка управа за инспекцијске послове, Сектор ур-
банистичко-грађевинске и еколошке инспекције – Одјељење 
Источно Сарајево дала је Уставном суду Републике Српске 
(у даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за 
оцјењивање уставности и законитости документа простор-
ног уређења - Одлука о усвајању измјена и допуна Регула-
ционог плана дијела посебног подручја «Јахорина» («Служ-
бене новине Града Источно Сарајево» број 11/15), коју је до-
нијела Скупштина Општине Пале. Давалац иницијативе сма-
тра да поступак доношења оспорене одлуке није проведен 
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у складу са, како је наведено, чл. 43. и 50. став 5. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 40/13 и 106/15). С тим у вези указује на Одлуку 
о приступању изради измјена и допуна Регулационог пла-
на дијела посебног подручја «Јахорина» («Службене новине 
Града Источно Сарајево» број 24/13) и Одлуку о утврђивању 
Нацрта измјена и допуна Регулационог плана дијела посеб-
ног подручја «Јахорина» («Службене новине Града Источно 
Сарајево» број 7/15), које је донијела Скупштина Општине 
Пале, да није именован Савјет плана ‒ Измјена и допуна Ре-
гулационог плана дијела посебног подручја «Јахорина», док 
је рјешењем број: 01-111/89 од 22. децембра 2005. године 
именован Савјет за израду Регулационог плана дијела по-
себног подручја»Јахорина», те да је организован јавни увид 
о Нацрту плана у периоду од 11. априла до 11. маја 2015. 
године, на који је дато 45 примједби и да је одржана стручна 
расправа. Након тога, пошто је носилац израде плана раз-
мотрио приспјеле примједбе и о истим се изјаснио, утврђен 
је Приједлог планског документа. Поред тога, давалац ини-
цијативе наводи да је анализом Записника са 17. сједнице 
Скупштине Општине Пале, одржане 5. јуна 2015. године, 
број: 01-013/25 од 05. јуна 2015. године и оспорене Одлуке 
утврђено да на истој није разматран и усвојен приједлог до-
кумента који је утврдио носилац припреме плана у складу 
са закључцима са расправе, већ да су разматрани и усвојени 
амандмани, тј. поједина планска рјешења предложена и ут-
врђена на тој сједници.  

Скупштина Општине Пале доставила је одговор на на-
воде иницијативе у којем је изложила поступак припреме, 
израде и доношења оспорене одлуке, из чега, како се наво-
ди, произлази да је проведена процедура прописана чл. 38. 
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до 52. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 40/13 и 106/15), те доставила 
одређену документацију. У одговору се посебно наглашава 
да је Скупштина Општине Пале донијела Одлуку о присту-
пању изради измјена и допуна Регулационог плана дијела 
посебног подручја «Јахорина» («Службене новине Града 
Источно Сарајево» број 24/13) и Одлуку о утврђивању На-
црта измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног 
подручја «Јахорина» («Службене новине Града Источно Са-
рајево» број 7/15), те да је за носиоца израде, након прове-
деног поступка јавне набавке, изабран Институт за грађеви-
нарство «ИГ» д.о.о. Бања Лука, да је организован јавни увид 
и да су путем средстава јавног информисања обавијештени 
сви заинтересовани субјекти о мјесту и времену одржавања 
јавне расправе. Уз то, истиче се да је искључиво Скупштина 
Општине Пале, сходно члану 38. став 2. Закона о уређењу 
простора и грађењу, надлежна за доношење спроведбених 
планских докумената, тј. Одлуке о усвајању измјена и допу-
на Регулационог плана дијела посебног подручја «Јахорина» 
(«Службене новине Града Источно Сарајево» број 11/15), 
а која садржи све законом прописане елементе. У погледу 
навода даваоца иницијативе да није формиран савјет плана 
сматрају да одредбе члана 43. Закона нису императивне при-
роде, већ да носилац припреме израде плана може, цијенећи 
дате околности и потребе, предложити именовање савјета 
плана, тако да у конкретном случају носилац припрема из 
разлога рационалности и економичности није иницирао по-
ступак именовања савјета предметног планског документа. 
Стога, како је наведено, ова примједба даваоца иницијати-
ве није од утицаја на законитост оспорене Одлуке. Такође, 
сматрају да су неосновани наводи даваоца иницијативе да се 
ова скупштина није изјаснила о приједлогу документа који 
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је утврдио носилац припреме плана у складу са закључцима 
са расправе, већ о амандманима, предложеним и утврђеним 
на тој сједници, тј. појединим планским рјешењима које је и 
усвојила, чиме се негира искључива надлежност скупштине 
јединице локалне самоуправе да донесе одлуку о измјенама 
и допунама предметног планског документа. Напомиње се 
да су поменути амандмани предложени након усаглашавања 
са носиоцем израде плана и да су саставни дио Одлуке о ус-
вајању измјена и допуна Регулационог плана дијела посеб-
ног подручја «Јахорина» («Службене новине Града Источно 
Сарајево» број 11/15). На основу наведеног предлаже се да 
Суд дату иницијативу не прихвати.      

Оспорену Одлуку о усвајању измјена и допуна Регула-
ционог плана дијела посебног подручја «Јахорина» («Служ-
бене новине Града Источно Сарајево» број 11/15) донијела је 
Скупштина Општине Пале, на основу члана 38. став 2. Зако-
на о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 40/13) и члана 36. Статута Општине Пале 
(«Службене новине Града Источно Сарајево» број 16/14), 
на сједници одржаној 05. јуна 2015. године. Овом одлуком 
утврђено је да се усвајају Измјене и допуне Регулационог 
плана дијела посебног подручја «Јахорина», чије су грани-
це просторног обухвата описане и приказане у текстуалном 
и графичком дијелу Плана, те одређено од чега се састоје 
текстуални и графички дио овог плана, да је овај елаборат 
израдио Институт за грађевинарство «ИГ» д.о.о. Бања Лука 
који чини њен саставни дио, да је План основа за промјену 
облика, намјене и површина постојећих парцела градског 
грађевинског земљишта и да се излаже на сталан јавни увид 
код општинског органа управе надлежног за послове прос-
торног уређења и грађења – Одјељење за просторно уређење 
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и стамбено-комуналне послове општине Пале. 

У поступку разматрања навода из иницијативе Суд је 
имао у виду да је чланом 108. став 2. Устава Републике Срп-
ске утврђено да прописи и други општи акти морају бити у 
сагласности са законом, док је одредбама члана 102. став 1. 
тач. 1. и 3. Устава Републике Српске утврђено да општина 
преко својих органа у складу са законом доноси програм раз-
воја, урбанистички план, уређује и обезбјеђује коришћење 
градског грађевинског земљишта и пословног простора. 

 
Поред тога, Законом о локалној самоуправи („Служ-

бени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13), који је био на снази у вријеме доношења оспорене 
Одлуке, као и сада важећим Законом о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) пропи-
сано је да самосталне надлежности општине/града обухва-
тају, поред осталих, усвајање стратешких и спроведбених 
докумената просторног уређења за подручје јединице ло-
калне самоуправе, уређење и обезбјеђење коришћења грађе-
винског земљишта и пословног простора (члан 12. тачка а) 
алинеја 2. и 4. ранијег, односно члан 18. тачка 1. подтачке 
2. и 4. важећег закона), да јединица локалне самоуправе у 
области просторног планирања и грађења, између осталог, 
усваја документа просторног уређења и обезбјеђује њихо-
во спровођење, прати стање уређења простора и насеља, те 
обезбјеђује коришћење грађевинског земљишта (члан 13. ал. 
1, 2. и 4. ранијег, односно члан 19. т. 1, 2. и 4. важећег закона) 
и да скупштина доноси одлуке и друга општа акта и даје њи-
хово аутентично тумачење (члан 30. став 1. ал. 2. и 5. ранијег, 
односно члан 39. став 2. т. 2. и 6. важећег закона).  
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Законом о уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16) пропи-
сано је да је регулациони план спроведбени, односно тех-
ничко-регулативни документ просторног уређења на основу 
којег се дефинишу услови за пројектовање и извођење обје-
ката, који важи до његове измјене или доношења новог (члан 
25. став 4. тачка в) и ст. 8. и 9). Поступак припреме, израде 
и доношења докумената просторног уређења регулисан је 
чл. 38. до 52. Закона, при чему је у члану 52. став 3. Закона 
прописано да се ревизија, односно измјена или допуна до-
кумента просторног уређења врши на начин и по поступку 
за доношење овог документа. Чланом 40. Закона прописа-
но је да одлуку о приступању изради, односно измјени или 
допуни документа просторног уређења доноси надлежна 
скупштина, која треба да садржи врсту документа простор-
ног уређења чијој се изради, односно измјени или допуни 
приступа, границе подручја за које се документ доноси, од-
носно мијења, период за који се утврђују, процјењују или из-
рачунавају плански параметри, смјернице за израду, измјену 
или допуну документа, рок израде, садржај планског акта, 
одредбе о јавној расправи и јавном увиду, начин осигурања 
средстава за израду, измјену или допуну документа, носиоца 
припреме за израду, односно измјену или допуну документа 
просторног уређења и друге елементе зависно од специфич-
ности подручја за које се документ доноси, као и да се одлу-
ка о приступању изради односно измјени или допуни доку-
мента просторног уређења објављује у службеном гласнику 
јединице локалне самоуправе (ст. 1, 3. и 9). Носилац при-
преме за израду документа просторног уређења који доноси 
скупштина јединице локалне самоуправе, према члану 41. 
став 2. Закона, је орган управе надлежан за послове уређења 
простора или други орган или организација коју одреди 
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надлежна скупштина одлуком из члана 40. овог закона и који 
је, сагласно члану 42. Закона, дужан да носиоцу израде доку-
мента достави сву расположиву документацију, а нарочито 
ону која је таксативно наведена у тач а) до з), а затим да, 
након доношења одлуке из члана 40. овог закона, у најмање 
два средства јавног информисања, објави позив заинтересо-
ваним лицима која су власници непокретности у обухвату 
овог документа да у року од 15 дана доставе своје пријед-
логе и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту 
или објектима, односно објекту у њиховом власништву, те 
да прибави мишљење органа и правних лица надлежних 
за водопривреду, енергетику, телекомуникације, саобраћај, 
заштиту културно-историјског и природног насљеђа, про-
тивпожарну заштиту, управљање комуналним отпадом, 
заштиту животне средине, пољопривредно земљиште и се-
измолошку дјелатност. 

Поред тога, чланом 43. Закона прописано је да на-
длежна скупштина, на приједлог носиоца припреме, именује 
савјет плана ради укупног праћења израде документа прос-
торног уређења, вођења јавне расправе и усаглашавања ста-
вова и интереса зависно од потребе, обима и врсте докумен-
та (став 1), који заузима стручне ставове према питањима 
општег, привредног и просторног развоја подручја за које се 
документ доноси, као и у погледу рационалности и квалите-
та предложених планских рјешења, усаглашености докумен-
та са документима просторног уређења који представљају 
основу за његову израду, као и усаглашеност документа са 
одредбама овог закона и другим прописима заснованим на 
закону (став 2), те да ће се савјет плана из става 1. овог члана 
формирати у року од 30 дана од ступања на снагу одлуке из 
члана 40. овог закона о приступању изради, односно измјени 
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или допуни документа, на рок док се тај документ не донесе 
(став 3) и да чланови савјета плана не могу бити лица која 
на било који начин учествују у изради документа простор-
ног уређења (став 4). Израда документа просторног уређења, 
према одредби члана 44. став 1. Закона, повјерава се  прав-
ном лицу које има одговарајућу лиценцу за обављање ових 
послова ‒ носилац израде, а избор носиоца израде плана 
врши се у складу са прописима о јавним набавкама (члан 
45). Чланом 46. Закона прописано је да прије утврђивања 
нацрта носилац припреме разматра преднацрт на стручној 
расправи, којој присуствују и чланови савјета плана и на коју 
се обавезно позивају овлашћени стручни представници ор-
гана и правних лица из члана 42. став 3. овог закона (став 
1), да се овим субјектима позив за стручну расправу, са из-
водима из преднацрта који се односе на питања из њиховог 
дјелокруга, доставља најкасније седам дана прије расправе 
(став 2), на којој се разматрају примједбе носиоца припре-
ме, чланова савјета и представника позваних организација 
(став 3), да носилац израде разматра примједбе, мишљења 
и сугестије на преднацрт и прихваћена рјешења уграђује у 
нацрт документа просторног уређења с којим почиње јавна 
расправа (став 4). Према члану 48. Закона носилац израде 
обавезан је да размотри све примједбе, приједлоге и миш-
љења достављене 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 примједбе, приједлоге и мишљења 
(став 1), док се приједлог документа утврђује на основу на-
црта који је објављен и става према примједбама, приједло-
зима и мишљењима на тај нацрт (став 2), док се у приједлогу 
документа не могу мијењати рјешења из нацрта документа, 
осим оних на која је била стављена основана примједба, 
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приједлог и мишљење (став 3), као и да се став носиоца из-
раде о примједбама, приједлозима и мишљењима разматра 
на јавној расправи на коју се позивају представници носиоца 
припреме, носиоца израде и органа и правних лица из чла-
на 42. став 3. овог закона, те чланови савјета плана (став 4), 
а ако јавној расправи  не присуствују овлашћени стручни 
представници органа и правних лица, сматра се да су при-
хватили приједлог документа. Након одржане јавне расправе 
носилац припреме утврђује приједлог документа у складу са 
закључцима са расправе најдуже у року од 30 дана, док је на-
длежна скупштина дужна да о приједлогу документа прос-
торног уређења одлучи у року од 60 дана од дана утврђивања 
приједлога (члан 50. ст. 1. и 5). 

Увидом у достављену документацију, укључујући За-
писник о извршеној ванредној инспекцијској контроли број: 
24.090/362-166-76-1/15 од 01. децембра 2015. године и број: 
24.090/362-166-76-3/15 од 07. априла 2016. године, који је 
сачинио инспектор Сектора урбанистичко-грађевинске и 
еколошке инспекције – Одјељење Источно Сарајево, која се 
односи на поступак припреме и доношења оспореног Плана, 
Суд је утврдио да је усвајању оспорене одлуке претходило 
доношење Одлуке о приступању изради измјена и допуна 
Регулационог плана дијела посебног подручја «Јахорина» 
(«Службене новине Града Источно Сарајево» број 24/13), 
којом је одређено да ће се границе просторног обухвата оп-
исати и приказати у текстуалном и графичком дијелу Плана, 
да се измјена и допуна Плана врши у оквиру граница обух-
вата важећег Регулационог плана дијела посебног подручја 
«Јахорина» («Службене новине Града Источно Сарајево» бр. 
15/08, 15/10 и 11/11) у дијелу плана парцелације који се од-
носи на облик, површину и намјену грађевинских парцела 
у оквиру Плана, за период 2014‒2024 година, да је носилац 
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припреме израде Плана Одјељење за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове Општине Пале, док ће се избор 
носиоца израде одредити након проведеног поступка јавне 
набавке, средства, рок израде плана, обавеза организовања 
јавног увида и стручне расправе о утврђеном нацрту плана, 
у складу са одредбама чл. 47. и 48. Закона о уређењу прос-
тора и грађењу, те обавеза носиоца припреме да након тога 
утврди приједлог измјена и допуна плана и да исти доста-
ви Скупштини општине Пале на усвајање. Основу за израду 
овог документа просторног уређења чине важећи Регула-
циони план посебног подручја «Јахорина», ажурна геодет-
ска подлога и Смјернице за израду измјена и допуна Регула-
ционог плана посебног подручја «Јахорина» број: 01-022/84 
од 13. децембра 2013. године, које је усвојила Скупштина 
Општине Пале. Након тога, Скупштина Општине Пале је, 
на сједници одржаној 31. марта 2015. године, донијела Од-
луку о утврђивању Нацрта измјена и допуна Регулационог 
плана дијела посебног подручја «Јахорина» («Службене но-
вине Града Источно Сарајево» број 7/15), којом су дефини-
сани просторни обухват, носилац израде плана ‒ Институт 
за грађевинарство «ИГ» д.о.о. Бања Лука, излагање на јавни 
увид Нацрта плана у периоду од 11. априла до 11. маја 2015. 
године у просторијама Одјељења за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове Општине Пале, радним даном 
од 9 до 14 часова, те одржавање стручне расправе о Нацрту 
плана  дана 11. маја 2015. године у сали Скупштине Општине 
Пале, са почетком у 11 часова. Обавјештење о јавном увиду 
и стручној расправи објављено је путем средстава јавног ин-
формисања (РТВ «ОСМ» и дневног листа «Пресс») у перио-
ду од 7. до 10. априла 2015. године. У даљем току поступка, 
према достављеној документацији, проведен је јавни увид 
у току којег је дато 45 примједби, приједлога и мишљења, 
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које су прослијеђене носиоцу израде Плана. Носилац израде 
је размотрио достављене примједбе, приједлоге и мишљења 
на Нацрт плана, те образложен став доставио носиоцу при-
према, док је лицима која су дала примједбе, приједлоге и 
мишљења дао одговор у писаној форми. Након тога носи-
лац припрема је утврдио Приједлог плана, који је достављен 
Скупштини Општине Пале на усвајање. Одлука о усвајању 
измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног под-
ручја «Јахорина» донесена је на сједници одржаној 05. јуна 
2015. године. 

    
Имајући у виду обавезу носиоца припреме из члана 43. 

Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16), од доносиоца 
акта је затражено да Суду достави приједлог носиоца при-
преме за формирање савјета предметног планског докумен-
та, а који није достављен, већ Рјешење о именовању Савјета 
за израду Регулационог плана дијела посебног подручја «Ја-
хорина» број: 01-111/89 од 22. децембра 2005. године.   

На основу утврђеног чињеничног стања, те имајући 
у виду цитиране одредбе Закона о уређењу простора и 
грађењу, Суд је утврдио да поступак доношења оспорене 
одлуке, односно усвајања измјена и допуна предметног ре-
гулационог плана није проведен у складу са чланом 43. Зако-
на. Ово из разлога што је Законом прописан начин припреме 
и доношења, између осталог, и регулационих планова, који 
је обавезан и код усвајања њихових измјена и допуна, са-
гласно одредби члана 52. став 3. Закона. Дакле, ради се о 
строго формаланом поступку. У конкретном случају, носи-
лац припреме морао је да предложи, а Скупштина Општине 
Пале да именује савјет плана, у законом прописаном року, 
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након ступања на снагу Одлуке о приступању изради измје-
на и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја 
«Јахорина» («Службене новине Града Источно Сарајево» 
број 24/13). Имајући у виду да овакав пропуст доносиоца 
акта чини оспорену одлуку несагласном са чланом 43. За-
кона, Суд је утврдио да Одлука о усвајању измјена и допуна 
Регулационог плана дијела посебног подручја «Јахорина» 
(«Службене новине Града Источно Сарајево» број 11/15) 
није у сагласности са Законом о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), 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.   

          У погледу начина, поступка рада и одржавања 
сједнице Скупштине Општине Пале, сагласно члану 115. Ус-
тава, Суд није надлежан да одлучује о конкретним радњама 
и поступцима у току сједнице скупштине, нити да оцјењује 
уставност и законитост Записника са 17. сједнице Скупшти-
не Општине Пале, одржане 5. јуна 2015. године, број: 01-
013/25 од 05. јуна 2015. године, будући да наведени акт по 
својој правној природи није општи правни акт за чију оцјену 
уставности је надлежан Уставни суд.  

         Како је у току претходног поступка правно стање 
потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан ос-
нов за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона 
о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Ре-
публике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), у овом предмету одлу-
чио без доношења рјешења о покретању поступка.    

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове од-
луке. 
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Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр 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-53/16                                     ПРЕДСЈЕДНИК
28. јун 2017. године                   УСТАВНОГ СУДА
                                                          Мр Џерард Селман  

Будући да носилац припреме израде плана прос-
торне регулативе није предложио, а скупштина 
локалне заједнице није именовала савјет плана у 
законом прописаном року, овакав пропуст доносио-
ца акта чини оспорену одлуку несагласном са реле-
вантним законом и, самим тим, са уставним наче-
лом законитости подзаконских општих аката.
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Рјешење
Број: У-59/16 oд 28. јуна 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 66/17

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске, 40. став 5, члана 61. став 1. тач-
ка г) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници 
одржаној 28. јуна 2017. године, д о н и о  ј е 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
          
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-

ности члана 155. и члана 200. став 1. Закона о облигацио-
ним 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).

О б р а з л о ж е њ е

Стеван Миличић из Пелагићева дао је Уставном суду 
Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за по-
кретање поступка за оцјењивање уставности чл. 155. и чл. 
200. став 1. 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) 
‒ у даљем тексту: Закон. Као разлог иницијативе у односу 
на члан 155. Закона истиче се да оспорени члан дефиницију 
штете ограничава само на физичка лица зато што правна 
лица не могу осјећати физичку или психичку бол или страх. 
Као разлог оспоравања члана 200. Закона наводи да  судови 
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одбијају  захтјеве по тужбама за накнаду нематеријалне ште-
те коју захтијевају правна лица, са унапријед заузетим  ста-
вом да правно лице нема право на накнаду нематеријалне 
штете. Наводи се да је тачно да правно лице као вјештачка 
творевина не осјећа физичку ни психичку бол  нити страх, 
али да повредом пословног угледа или доброг имена и дру-
гих вриједности које произлазе из њиховог субјективитета, 
свакако осјећају пад пословања, нарушен однос са купцима 
и добављачима, а да за то нико не одговара и остају прав-
но незаштићени. Иницијативом се указује на  несагласност 
оспорених законских одредби са одредбама члана 5. став 1. 
алинеја 1, 4. и 5. Устава, према којима се уставно уређење 
Републике темељи, између осталог, на гарантовању и зашти-
ти људских слобода и права у складу са међународним стан-
дардима (алинеја 1), владавини права (алинеја 4) и тржишној 
привреди (алинеја 5). Указује се на несагласност са чланом 
50. Устава, према којем 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 се указује на несагласност са 
чланом 54. Устава, према којем сви облици својине имају јед-
наку правну заштиту. Давалац иницијативе уопштено указује 
на праксу Европског суда за људска права у Стразбуру,  твр-
дећи да исту правну заштиту имају и физичка и правна лица 
у примјени члана 10. Европске конвенције у погледу уравно-
тежења заштите угледа правног лица и слободе изражавања. 
Због наведеног предлаже да Суд оцијени неуставним оспо-
рене одредбе Закона о облигационим односима.      

  
У одговору на иницијативу Народна скупштина 
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Републике Српске наводи да се иницијативом указује на не-
задовољство конкретним законским рјешењем, што није ус-
тавноправно релевантно. Истиче се да нема никакве сумње 
да се новчана накнада нематеријалне штете не даје зато што 
она представља накнаду за претрпљени бол или страх, већ 
представља субјективно задовољење оштећеног лица. Нов-
чана накнада нематеријалне штете има за циљ прибављање 
личне сатисфакције лицу чија су лична права повријеђена, 
па се у том смислу Закон  ограничио на физичка лица. Исти-
че се да наведене одредбе Устава нису повријеђене из разло-
га што се на правно лице не могу примијенити оспорене за-
конске одредбе, имајући у виду да правно лице није биолош-
ки организам са властитом свијешћу и осјећањем, због чега 
правно лице не може да трпи нематеријалну штету,  као што 
је то случај са физичким лицем. Наводи се да је тачно да се у 
неким правним системима признаје право на накнаду нема-
теријалне штете правним лицима, као нпр. у Републици Хр-
ватској због повреде „права особности“, али непрописивање 
овог права у Закону о облигационим односима  не предста-
вља повреду Устава. Закључује се да незадовољство одређе-
ним законским регулисањем не може бити предмет оцјене 
пред Уставним судом,  као и  да постојеће законско рјешење 
може бити измијењено у процедури измјена и допуна Зако-
на, а да Суд није надлежан да цијени да ли би одређено за-
конодавно рјешење требало регулисати на другачији начин.

На основу наведеног се предлаже да Суд не прихвати 
иницијативу. 

Оспореним чланом 155. Закона о облигационим одно-
сима („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) прописано да је штета умањење нечије имовине 
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(обична штета) и спречавање њеног повећања (измакла ко-
рист), као и наношење другоме физичког или психичког бола 
или страха (нематеријална штета). 

Оспореном одредбом члана 200. став 1. Закона про-
писано је да за претрпљене физичке болове, за претрпљене 
душевне болове због умањења животне активности, наруже-
ности, повреде угледа, части, слободе или права личности, 
смрти блиског лица као и за страх, суд  ће, ако нађе да окол-
ности случаја, а нарочито јачина болова и страха и њихово 
трајање то оправдава, досудити правичну новчану накнаду, 
независно од накнаде материјалне штете као и у њеном од-
суству. 

У поступку оцјењивања уставности оспорених одред-
би Закона Суд је, прије свега, имао у виду тачку 6. Амандма-
на XXXII на Устав Републике Српске, којом је утврђено да 
Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, облигационе 
односе, као и  да је одредбом члана 69. став 2. Устава одређе-
но да Народна скупштина врши уставотворну и законодавну 
власт, а да у оквиру законодавне функције, према члану 70. 
став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, Народна скупшти-
на доноси законе, друге прописе и опте акте.

Полазећи од наведених уставних одредби, те имајући 
у виду одредбу члана 12. Уставног закона за провођење Ус-
тава Републике Српске, којом је прописано да ће се до до-
ношења одговарајућих закона и других прописа Републи-
ке Српске примјењивати закони и  други прописи СФРЈ и 
СРБиХ који су у сагласности са Уставом Републике и који 
нису у супротности са законима и другим прописима које 
је донијела Скупштина српског народа у Босни и Херце-
говини, односно Народна скупштина, Суд је утврдио да је 
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законодавац, који је истовремено и уставотворац, на основу 
ове одредбе, фактички преузео у правни систем Републике и 
Закон о облигационим односима, који је донијела СФРЈ, што 
је утврђено и у ранијим  предметима овог суда број: У-41/03 
од 28. децембра 2006. године („Службени гласник Републи-
ке Српске“ број 7/07), број: У-13/08 од 8. јула 2009.године 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 72/09) и број: 
У-71/11 од 27. децембра 2012. године („Службени гласник 
Републике Српске“ број 6/13). 

Разматрајући основаност навода иницијативе Суд је 
утврдио да је оспореним чланом 155. Закона прописано, из-
међу осталог, да је нематеријална штета наношење другоме 
физичког или психичког бола или страха, а према одредби 
члана 200. став 1. Закона изричито су прописани видови 
нематеријалне штете који се односе искључиво на физичка 
лица. Облике нематеријалне штете коју би евентуално могло 
претрпјети правно лице, као што би била, на примјер, нема-
теријална штета због повреде пословног угледа, законодавац 
није прописао. Суд је оцијенио да самим непрописивањем 
таквог права, није могло доћи до нарушавања гаранција из  
члана 5. став 1. алинеја 1, 4. и 5. Устава, према којима се ус-
тавно уређење Републике темељи, између осталог, на гаран-
товању и заштити људских слобода и права у складу са међу-
народним стандардима (алинеја 1), владавини права (алинеја 
4) и тржишној привреди (алинеја 5). Из истог разлога Суд је 
оцијенио да оспорене законске одредбе нису у несагласнос-
ти са чланом 50. Устава, према којем се економско и социјал-
но уређење заснива на равноправности свих облика својине 
и слободном привређивању, самосталности предузећа и дру-
гих облика привређивања у стицању и расподјели добити и 
слободном кретању робе, рада и капитала у Републици као 
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јединственом привредном простору, нити са чланом 54. Ус-
тава, према којем сви облици својине имају једнаку правну 
заштиту. По оцјени Суда, предметне одредбе представљају 
одраз законодавне политике и цјелисходне процјене законо-
давца на који начин ће уредити питање накнаде нематеријал-
не штете. Цјелисходност законских одредби, те тумачење и 
примјена оспорених одредби, као и мишљење даваоца  ини-
цијативе да би законодавац требао регулисати питање нема-
теријалне штете и за правна лица, према члану 115. Устава 
Републике Српске, нису у надлежности Уставног суда Репу-
блике Српске.

С обзиром на то да је у току претходног поступка прав-
но стање потпуно утврђено, те да прикупљене информације 
пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу чла-
на 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, од-
лучио без доношења рјешења о покретању поступка.

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог 
рјешења. 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр 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.

СУДИЈА ИЗВЈЕСТИЛАЦ                                                 

Број: У-59/16                                        ПРЕДСЈЕДНИК
28. јун 2017. године                       УСТАВНОГ СУДА
                                                             Мр Џерард Селман 
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Непрописивањем одређеног права од стране за-
конодавца није могуће нарушавање уставних гаран-
ција с обзиром да позитивна законска рјешења пред-
стављају одраз законодавне политике и цјелисходне 
процјене законодавца у нормирању тог питања.
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Рјешење
Број: У-63/16 oд 28. јуна 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 66/17

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске,  члана 37. тачка а) и члана 61. тач-
ка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници 
одржаној 28. јуна 2017. године, д о н и о  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Не прихвата се иницијатива за покретање поступ-
ка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о 
одређивању паушалног износа боравишне таксе за угос-
титеље који пружају услуге смјештаја у кући за одмор, 
апартману и соби за изнајмљивање за сваки кревет (ле-
жај) на годишњем нивоу (“Службени гласник Града Тре-
биња” број 3/16). 

О б р а з л о ж е њ е

          Министарство управе и локалне самоуправе Репу-
блике Српске дало је Уставном суду Републике Српске ини-
цијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и 
законитости Одлуке о одређивању паушалног износа бора-
вишне таксе за угоститеље који пружају услуге смјештаја у 
кући за одмор, апартману и соби за изнајмљивање за сваки 
кревет (лежај) на годишњем нивоу број 09-013-81/16 од 25. 
марта 2016. године (“Службени гласник Града Требиња” број 
3/16), коју је донијела Скупштина Града Требиња. Давалац 
иницијативе сматра да су оспореном одлукама прекршене 



352

одредбе члана 31а став 1, члана 32. и члана 37. Закона о ло-
калној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” 
бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), јер је, како је наведено, до-
несена без потребне већине. Такође, у иницијативи се наводи 
да је верификација мандата новоизабраног одборника, као и 
утврђивање дневног реда сједнице на којој је донесена оспо-
рена одлука, била у супротности са чланом 113. ст. 1. и 2. и 
чланом 114. ст. 1. и 2. Пословника о раду Скупштине Града 
Требиње (“Службени гласник Града Требиња” број 3/13), од-
носно да се због овако извршене верификације новоизабра-
них одборника није могло гласати за ту одлуку. С обзиром 
на то да сматра да оспорена одлука није у сагласности са на-
веденим одредбама Закона о локалној самоуправи, давалац 
иницијативе наводи ова одлука није у складу ни са чланом 
108. став 2. Устава Републике Српске, према коме  прописи 
и други општи акти морају бити у сагласности са законом. 
На основу свега наведеног давалац иницијативе предлаже да 
Суд прихвати предметну иницијативу и обустави извршење 
појединачних аката и радњи предузетих на основу оспорене 
одлуке до доношења коначне одлуке, да утврди да Одлука 
није у сагласности са наведеним одредбама Устава и Зако-
на о локалној самоуправи, те да одреди начин за отклањање 
посљедица које су настале усљед примјене ове одлуке. 

Оспорену Одлуку о одређивању паушалног износа бо-
равишне таксе за угоститеље који пружају услуге смјештаја 
у кући за одмор, апартману и соби за изнајмљивање за сваки 
кревет (лежај) на годишњем нивоу (“Службени гласник Гра-
да Требиња” број 3/16) донијела је Скупштина Града Тре-
биња на основу члана 72. Статута Града Требиња (“Службе-
ни гласник Града Требиња” бр. 2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са 
чланом 10. став 7. Закона о боравишној такси („Службени 
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гласник Републике Српске“ бр. 78/11 и 106/15). Чланом 1. 
ове одлуке одређен је паушални износ боравишне таксе за 
угоститеље који пружају услуге смјештаја у кући за одмор, 
апартману и соби за изнајмљивање у висини од 25 КМ за сва-
ки кревет (лежај) на годишњем нивоу, чланом 2. да ће се оба-
веза плаћања годишњег паушалног износа боравишне таксе 
по кревету (лежају) примјењивати од 1. јануара 2016. године, 
те чланом 3. да ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Града Требиња”.  

Разматрајући уставноправне разлоге оспоравања пре-
дметног акта, Суд је утврдио да поднесена иницијатива не 
садржи стварни захтјев за оцјењивање уставности и закони-
тости оспорене одлуке, у смислу надлежности Уставног суда 
Републике Српске прописане чланом 115. Устава Републике 
Српске, већ да се оспорава законитост гласања одборника 
чији мандат, како је наведено, није верификован у складу са 
Пословником Скупштине Града. Наиме, давалац иницијати-
ве у истој наводи да је имао у виду да питање верификације 
мандата одборника није регулисано изборним прописима, 
нити Законом о локалној самоуправи, односно да се то пи-
тање регулише актом скупштине јединице локалне самоу-
праве (пословник о раду), те да је, с тим у вези, у конкретном 
случају, узео у обзир одредбе Пословника о раду Скупштине 
Града Требиња, као акта који је релевантан за питања вери-
фикације мандата одборника, сходно члану 37. Закона о ло-
калној самоуправи. На основу наведеног Суд је утврдио да 
се на овај начин, посредним путем, изводе разлози неустав-
ности односно незаконитости оспореног акта за чију оцјену 
је надлежан Уставни суд.

Како Уставни суд, према члану 115. Устава, није 
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надлежан да одлучује о питањима законитости и правилно-
сти примјене закона, статута и других општих аката једини-
ца локалне самоуправе и како према истим одредбама Устава 
није надлежан да одлучује о међусобној усклађености подза-
конских општих аката, то је, на основу члана  37. став 1. тач-
ка а) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), одлучио да 
се поднесена иницијатива, због ненадлежности, не прихвати.

Такође, како је у овом предмету одлучено да се под-
несена иницијатива, због ненадлежности не прихвати, Суд 
је оцијенио беспредметним разматрање захтјева подносиоца 
иницијативе за обуставу појединачних аката и радњи преду-
зетих на основу оспорене одлуке, као и одређивања начина 
за отклањање посљедица насталих њеном примјеном. 

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

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда, мр 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-63/16                                            ПРЕДСЈЕДНИК
28. јун 2017. године                           УСТАВНОГ СУДА

                                                       Мр Џерард Селман 
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Уставни суд неће прихватити инцијативу за 
покретање поступка за оцјењивање уставности и 
законитости општих аката у случају када се тра-
жи да одлучује о питањима законитости и правил-
ности примјене закона, статута и других општих 
аката, те међусобној усклађености подзаконских 
општих аката.
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Одлука
Број: У-74/16 oд 28. јуна 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 66/17

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске, члана 60. став 1. тачке а) и б) и д) 
Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени глас-
ник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одр-
жаној 28. јуна 2017. године,  д о н и о   ј е

О Д Л У К У

Утврђује се да члан 120. став 3. Статута Адвокат-
ске коморе Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 34/16) у дијелу који гласи: „и адвокат-
ском друштву“, те став 4. истог члана у дијелу који гласи: 
„осим ако је то правно лице адвокатско ортачко друштво 
или адвокатско друштво“ нису у сагласности са Уставом 
Републике Српске и Законом о адвокатури Републике Срп-
ске („Службени гласник Републике Српске” 80/15).

Утврђује се да члан 173. став 1. Статута Адвокат-
ске коморе Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 34/16) у дијелу који гласи: „и адвокат-
ско друштво“, „се стручно оспособљавати“ и „стручне 
правне послове“, није у сагласности са Уставом Републике 
Српске и Законом о адвокатури Републике Српске („Служ-
бени гласник Републике Српске” 80/15).

Утврђује се да члан 201. став 2. Статута Адвокат-
ске коморе Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 34/16) није у сагласности са Уставом 
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Републике Српске и Законом о адвокатури Републике Срп-
ске („Службени гласник Републике Српске” 80/15). 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и 
незаконитости члана 64. тачка 5, члана 65. тачка 4, чла-
на 103. тачка 3, члана 120. став 2, члана 122, члана 151. 
став 2. тачка 6. и члана 218. став 4. тачка 5. Статута 
Адвокатске коморе Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 34/16).

О б р а з л о ж е њ е

„Адвокатска фирма Сајић“, ортачко друштво из 
Бањалуке, поднијело је Уставном суду Републике Српске (у 
даљем тексту: Суд) приједлог за утврђивање неуставности и 
незаконитости Статута Адвокатске коморе Републике Срп-
ске („Службени гласник Републике Српске“ број 34/16) (у 
даљем тексту: Статут). Приједлогом се, у суштини, оспора-
вају одредбе члана 64. тачка 5, члана 65. тачка 4, члана 103. 
тачка 3, члана 120. став 2, 3. и 4, члана 122, члана 151. став 2. 
тачка 6, члана 173. став 1, члана 218. став 4. тачка 5. Статута.  
Предлагач истиче да су одредбе члана 64. тачка 5, члана 65. 
став 4, те члана 103. став 3. у супротности са загарантованим 
принципима из члана 10, 21, став 3. члана 25, 34, 45. и 48. 
Устава. Истиче да ограничавање права адвоката да буде члан 
органа политичке странке или покрета, у смислу одредаба 
члана 64. тачка 5, члана 65. став 4, те члана 103. став 3. Ста-
тута, не служи сврси обезбјеђења независности адвокатуре, 
нити осигурава политичку неутралност, већ искључиво уг-
рожава и ограничава слободу појединца. Предлагач сматра 
да, у контексту различитости дефиниције и циљева политич-
ких странака у односу на покрете, није оправдано њихово 
поистовјећивање када је оспорена забрана у питању, као и да 
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није јасно зашто доносилац Статута предметну забрану не 
предвиђа и за чланове интересних група, организација или 
удружења, те шта је циљ оваквог прописивања. 

Надаље, приједлогом се истиче да је прописивање из 
члана 120. став 2. Статута у супротности са гаранцијама из 
члана 52. Устава. Наиме, утврђивање забране адвокатима да 
обављају другу регистровану дјелатност значи, безразлож-
но, ограничавање слободног предузетништва, и поред тога 
што су ставом 1. члана 120. Статута дате довољне гаранције 
за очување угледа адвокатуре. Предлагач сугерише одређену 
допуну оспореног става 2. члана 120. сматрајући да би тако 
допуњена одредба била „прихватљива“. Без додатног образ-
лагања указано је на неусаглашеност става 3. члана 120. са 
члановима 23. и 66. Закона о адвокатури, те на слично од-
ступање од законског текста у оспореном члану 173. став 1. 
Статута. Исто тако, указује се на незаконитост прописивања 
према коме је Статутом, за разлику од Закона, дозвољено 
свим облицима организовања адвоката да закључе уговоре 
са лицима која ће се стручно оспособљавати. Такође, пред-
лагач истиче да је став 4. члана 120. (приједлогом погрешно 
означен као члан 122) у супротности са чланом 23. став 4. 
Закона који, између осталог, прописује забрану адвокату да 
буде заступник, директор, те члан управног одбора правног 
лица, док оспорени став 4. члана 120. из ове забрана изу-
зима правна лица адвокатско ортачко друштво и адвокатско 
друшво. Наводи се да је предметно прописивање искључиво 
у функцији наметања ограничења и селективне забране, као 
и да је неуставно и назаконито нормирање којим се лицу оне-
могућава вршење неке функције због бављења одређеном 
професијом, односно да му се, из истог разлога, ускраћује 
право на политичко ангажовање. С обзиром на наведено, 
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предлагач сматра да оспорени став 4. члана 120. Статута 
нема упориште у принципима гарантованим чл. 10, 33, 39. 
и 48. Устава.

Исто тако, наводи да члан 122. Статута, иако уређује на 
истовјетан начин као и Закон  (члан 25), подразумијева мије-
шање органа власти (министарства правде) и Адвокатске ко-
море у слободу адвоката да са клијентом договара накнаду, 
односно награду за свој рад, што је супротно гаранцијама из 
члана 131. Устава, те начелу слободне конкуренције. Предла-
гач сматра да је нормирање члана 218. став 4. тачка 5. оспо-
реног акта неусклађено са оваквим прописивањем Статута и 
Закона.   

Надаље, предлагач истиче да члан 151. став 2. тачка 6. 
Статута није у складу са одредбама члана 71. ст. 3. и 4. и чла-
на 79. став 2. Закона. Додатно, тражи да Суд „испита“ оспо-
рену одредбу и због тога што релевантну обавезу утврђује за 
адвокатска ортачка друштва, али не и за адвокатска друштва 
са ограниченом одговорношћу. 

Предлагач подвлачи да нормирање из члана 94. став 1. 
Закона, супротно члану 108. став 1. Устава, није досљедно 
поштовано приликом доношења оспореног статута. 

Такође, предлаже да Суд, до доношења коначне одлу-
ке, обустави примјену оспорених чланова Статута. 

Тихомир Ђукић из Мајевца, Добој, дао је Уставном 
суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка 
за оцјењивање уставности и законитости члана 201. став 2. 
Статута Адвокатске коморе Републике Српске („Службени 
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гласник Републике Српске“ број 34/16). У иницијативи се на-
води да оспорена одлука није у сагласности са члановима 10. 
и 39. ст. 1. и 3. Устава Републике Српске, чланом 2. став 4. Ус-
тава Босне и Херцеговине, члановима 19. и 22. Закона о раду 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 1/16), чланови-
ма 2. и 6. став 1. тачка а) Закона о забрани дискриминације 
(„Службени гласник Босне и Хецеговине“ број 59/2009), те 
чланом 14. Европске конвенције о заштити људских права и 
основних слобода (у даљем тексту: Конвенција) и чланом 1. 
Протокола број 12 уз Конвенцију. Давалац иницијативе исти-
че да Комора нема овлашћење да, приликом уписа у именик 
адвоката, различито третира кандидате који испуњавају ус-
лове за упис предвиђене чланом 6. Закона о адвокатури, због 
чега је оспореним прописивањем нарушен принцип забране 
дискриминације. У контексту гаранција из члана 10. Устава 
истиче се да оспорена одредба Статута ставља стручне са-
раднике за правне послове који су кандидати за упис у Име-
ник адвоката у привилегован положај у односу на све остале 
кандидате. Закон, исто тако, не даје овлашћење Адвокатској 
комори да одреди различит износ трошкова уписа, или да 
утврди ослобађање од плаћања истих, по основу чињенице 
да су кандидати за упис комплетан стаж провели код адво-
ката. У контексту навода о прекорачењу повјерених јавних 
овлашћења од стране Адвокатске коморе Републике Српске, 
давалац иницијативе елаборира да је ослобађање од плаћања 
трошкова уписа али и непримјереност висине трошкова упи-
са у именик адвоката дискриминаторног карактера, као и да 
спречава конкуренцију, док трошкови уписа, практично, по-
стају допунски услов за обављање адвокатске дјелатности. 

Рјешењем Суда број У-74/16 од 29. марта 2017. годи-
не спојени су поступци по приједлогу број У-74/16 и ини-
цијативи број У-92/16, те је одлучено да се води јединствен 
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поступак под бројем У-74/16.
У одговору на наводе из приједлога у предмету број 

У-74/16 који је Суду доставила Адвокатска комора Републи-
ке Српске истиче се да су исти неосновани, те да се њима 
произвољно и непотпуно тумаче одредбе Устава и Закона 
који се оспорава. Образлажући овакав став, наводе да је до-
носилац оспореног акта остао у оквиру својих овлашћења 
прописујући као у члану 64. тачка 5, члану 65. тачка 4. и чла-
ну 103. тачка 3. Статута, јер истим није ограничио самостал-
ност и независност адвокатуре, већ напротив омогућио реа-
лизацију ових принципа и то спрјечавајући могући сукоб ин-
тереса изабраних представника. У погледу навода којима се 
оспорава члан 120. ст. 2, 3. и 4. Статута, у одговору се истиче 
да су исти, такође,  неосновани, те да су резултат парцијал-
ног интерпретирања релевантих одредаба Закона о адвока-
тури и Статута. Указује се да су, у смислу члана 10. Устава, 
неосновани наводи предлагача о неједнаком положају адво-
ката у односу на остале грађане, када је у питању обављање 
друге регистроване дјелатности, те могућност истовременог 
заснивања другог радног односа, будући да се ради о разли-
читим субјектима права који се налазе у различитим ситу-
ацијама. Надаље, истиче се да је предметно прописивање, 
исто тако, у функцији спречавања могућег сукоба интереса, 
као и да је, једнако као и оспорена одредба члана 173. став 
1, условљена и прописивањем из чл. 50, 55, 60. и 64. Закона. 
Остатак навода из приједлога се, такође, побија аргумента-
цијом којим се указује на њихову неоснованост, али и нејас-
ност које произлазе из недосљедности и парцијалности у ту-
мачењу законских и уставних одредаба. 

 У одговору Адвокатске коморе Републике Српске 
у предмету број У-92/16 се, такође, истиче неоснованост 
навода из иницијативе, те се предлаже њено одбацивање. 
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Објашњава се да је прописивањем на начин као у оспоре-
ном члану 201. став 2. Статута доносилац акта стимулисао 
дипломиране правнике да се баве адвокатским позивом, због 
чега се овдје ради о позитивној „дискриминацији“. Наводи 
се да оспорена одредба гарантује једнакост у оквиру исте ка-
тегорије субјеката права, односно једнакост у оквиру катего-
рије стручних сарадника за правне послове као кандитата за 
упис у Именик Адвокатске коморе Републике Српске, због 
чега сматрају да је оспорени члан Статута у сагласности са 
чл. 10. и 39. Устава, као и са чланом 14. Конвенције, те чла-
ном 1. Протокола број 12. уз Конвенцију. 

Статут Адвокатске коморе Републике Српске („Служ-
бени гласник Републике Српске” број 34/16) усвојила је, 
19. марта 2016. године,  Скупштина Адвокатске коморе Ре-
публике Српске, на основу члана 88. став 2. Закона о адво-
катури Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске” број 80/15). Оспореним одредбама Статута пропи-
сано је: да се за предсједника Адвокатске коморе Републике 
Српске може кандидовати адвокат који испуњава услов да 
није члан органа политичке странке или покрета (члан 64. 
тачка 5); да се за члана Извршног одбора Адвокатске коморе 
Републике Српске, члана Комисије за контролу финансијс-
ког и материјалног положаја Адвокатске коморе Републике 
Српске и за чланове (главног дисциплинског тужиоца, дис-
циплинске тужиоце, предсједника и судије дисциплинског 
суда) дисциплинских органа Адвокатске коморе Републике 
Српске може кандидовати адвокат који испуњава услов да 
није члан органа политичке странке или покрета (члан 65. 
тачка 4); да кандидат за избор члана Високог судског и ту-
жилачког савјета Босне и Херцеговине из Адвокатске комо-
ре Републике Српске из реда адвоката може бити адвокат 
који испуњава услов да није члан органа политичке странке 
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или покрета (члан 103. тачка 3); да адвокат не може имати 
другу регистровану самосталну дјелатност, те да нема пра-
во да заснива радни однос, осим у адвокатском ортачком 
друштву и адвокатском друштву уписаним у одговарајуће 
именике Адвокатске коморе Републике Српске, као и да не 
може бити заступник, директор или члан управног одбора 
у правном лицу, осим ако је то правно лице адвокатско ор-
тачко друштво или адвокатско друштво, предсједник или 
члан извршног одбора банке, заступник државног капитала, 
стечајни управник, прокуриста или лице које има утврђену 
забрану конкуренције, као ни обављати те послове у било 
којем обиму или вршити јавну дужност која је неспојива са 
адвокатском дјелатношћу (члан 120. ст. 2, 3. и 4); да  адвокат 
има право на награду и накнаду трошкова за свој рад у скла-
ду са Тарифом о наградама и накнади трошкова за рад ад-
воката у Републици Српској коју доноси Адвокатска комора 
Републике Српске, уз накнадну сагласност министра правде 
у Влади Републике Српске, као и да се висина награде за 
рад адвоката утврђује зависно од врсте поступка, предузете 
радње, вриједности спора или висине запријећене казне, као 
и других параметара утврђених Тарифом о наградама и нак-
нади трошкова за рад адвоката у Републици Српској, док је 
адвокат дужан да странки изда обрачун награде за извршене 
радње правне помоћи и накнаде трошкова за издатке настале 
у извршењу и ради извршења тих радњи (члан 122); да се ад-
вокатско ортачко друштво оснива уговором који, осим усло-
ва прописаних законом којим је уређено оснивање привред-
них друштава, мора да садржи и одредницу да правну помоћ 
у име адвокатског ортачког друштва могу пружати само ад-
вокати чланови тог адвокатског ортачког друштва (члан 151. 
став 2. тачка 6); да адвокати, заједничка адвокатска канце-
ларија, адвокатско ортачко друштво и адвокатско друштво, 



365

могу закључити уговор о раду са лицем које ће се стручно 
оспособљавати, обављати стручне правне послове, админи-
стративне, техничке, финансијске и друге сличне послове, а 
адвокатско ортачко друштво и адвокатско друштво могу за-
кључити уговор о раду и са адвокатом (члан 173 став 1); да је 
стручни сарадник за правне послове који је кандидат за упис 
у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске ос-
лобођен обавезе плаћања трошкова уписа из члана 143. став 
1. овог Статута ако је претходно био адвокатски приправник 
и ако је у својству стручног сарадника за правне послове био 
у радном односу у трајању не краћем од двије године са ад-
вокатом или заједничком адвокатском канцеларијом или ад-
вокатским ортачким друштвом или адвокатским друштвом 
који имају сједиште у Републици Српској (члан 201. став 2).

Уставом Републике Српске је утврђено: да се уставно 
уређење Републике темељи, између осталог, на владавини 
права, те на парламентарној демократији и подјели власти 
(члан 5. став 1. алинеје 4. и 7); да су грађани Републике рав-
ноправни у слободама, правима и дужностима, једнаки пред 
законом и да уживају исту правну заштиту без обзира на 
расу, пол, језик, националну припадност, вјероисповијест, 
социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, 
политичко и друго увјерење, друштвени положај или друго 
лично својство (члан 10);  да грађани имају право да учест-
вују у обављању јавних послова и да под једнаким условима 
буду примљени у јавну службу (члан 33); да се грађанину 
гарантује слобода изражавања националне припадности и 
културе и право употребе свог језика и писма, као и да нико 
није дужан да се изјашњава о својој националној припадно-
сти (члан 34); да свако има право на рад и слободу рада и да 
је свако слободан у избору занимања и запослења и  да му је 
под једнаким условима доступно радно мјесто и функција 
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(члан 39. ст. 1. и 3); да је свако је дужан да се придржава 
Устава и закона (члан 45. став 1); да се права и слободе зајем-
чени овим уставом не могу одузети ни ограничити (члан 48 
став 1); да се слободно предузетништво може законом огра-
ничити ради заштите интереса Републике, човјекове околи-
не, здравља и безбједности људи (члан 52. став 1); да Репу-
блика уређује и обезбјеђује, поред осталог,  остваривање и 
заштиту људских права и слобода, својинске и облигационе 
односе и заштиту свих облика својине, правни положај пре-
дузећа и других организација, њихових удружења и  комора 
и систем јавних служби (члан 68. Устава који је замијењен 
Амандманом XXXII тач. 5, 6. и 11); да се државна власт у Ре-
публици организује на начелу подјеле власти (члан 69. став 
1); 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 је 
адвокатура самостална и независна дјелатност и служба која 
пружа правну помоћ, а да се организација и рад адвокату-
ре уређује законом (члан 131). 

Чланом 14. Европске конвенције за заштиту људских 
права и основних слобода утврђено је да се уживање пра-
ва и слобода предвиђених у овој конвенцији обезбјеђује без 
дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, 
боја коже, језик, вјероисповијест, политичко или друго миш-
љење, национално или социјално поријекло, веза са неком 
националном мањином, имовно стање, рођење или други 
статус. 

Чланом 1. Протокола број 12 уз ову конвенцију, ут-
врђено је да ће се свако право које закон предвиђа оствари-
ти без дискриминације по било ком основу као нпр. полу, 
раси, боји коже, језику, вјероисповијести, политичком и 
другом увјерењу, националном или друштвеном поријеклу, 
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повезаности с националном мањином, имовини, рођењу или 
другом статусу, а да јавне власти неће ни према коме вршити 
дискриминацију по поменутим основима.

Суд је, такође, узео у обзир да је Законом о адвокату-
ри Републике Српске прописано: да је адвокатура независна 
и самостална служба пружања правне помоћи физичким и 
правним лицима (члан 2. став 1); да је стручни сарадник за 
правне послове дипломирани правник који је положио пра-
восудни испит, који је са адвокатом или заједничком адвокат-
ском канцеларијом или адвокатским ортачким друштвом, као 
послодавцем, засновао радни однос ради обављања правних 
послова из дјелатности послодавца, а ради додатног стручног 
оспособљавања за рад у адвокатури или правосуђу и који је 
уписан у именик адвокатских стручних сарадника за правне 
послове Адвокатске коморе (члан 4. тачка 18); да је адвокат-
ски приправник дипломирани правник који се обављањем 
приправничког стажа код адвоката или у заједничкој адво-
катској канцеларији или адвокатском ортачком друштву ос-
пособљава за рад у адвокатури и правосуђу и који је уписан 
у именик адвокатских приправника Адвокатске коморе (члан 
4. тачка 20); да право уписа у именик адвоката има лице које 
испуњава сљедеће услове: да је држављанин Републике Срп-
ске и Босне и Херцеговине, да је дипломирао на правном фа-
култету у Републици Српској, односно Босни и Херцеговини, 
или стекао звање дипломирани правник (240 ЕЦТС бодова), 
или да је дипломирао на било којем правном факултету у 
СФР Југославији до 22. маја 1992. године, а ако је дипломи-
рао на правном факултету у страној држави, овај услов стиче 
након признања те дипломе у складу са прописима којима је 
признање те дипломе и степена стручног образовања регули-
сано у Републици Српској, да је положило правосудни испит 
у Републици Српској, односно Босни и Херцеговини или у 
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бившој СФР Југославији до 22. маја 1992. године, а ако је 
правосудни испит положио у другој држави, овај услов стиче 
након признања тог испита у Републици Српској, да је поло-
жило адвокатски испит у Републици Српској, да има двије го-
дине радног искуства послије положеног правосудног испита 
на правним пословима у адвокатури, правосуђу, нотаријату, 
органима управе или у правном лицу, да има општу здрав-
ствену и потпуну пословну способност, да није осуђиван за 
кривично дјело које би га чинило недостојним повјерења за 
бављење адвокатуром, да није у радном односу у тренутку 
уписа у именик Адвокатске коморе, да не обавља регистро-
вану самосталну дјелатност, да нема статус заступника, ди-
ректора или предсједника управног одбора у правном лицу, 
члана или предсједника извршног одбора банке, заступника 
државног капитала, стечајног управника, прокуристе и лица 
које уговором о раду има утврђену забрану конкуренције, да 
је достојно за бављење адвокатуром и да има обезбијеђен 
радни простор – канцеларију, погодан за бављење адвока-
туром, који испуњава техничке услове у складу са актом Ад-
вокатске коморе (члан 6. став 1. тач.1‒12); да адвокат не може 
имати другу регистровану самосталну дјелатност и да нема 
право да заснива радни однос, осим у адвокатском ортачком 
друштву, као и да адвокат не може бити заступник, директор 
или члан управног одбора у правном лицу, предсједник или 
члан извршног одбора банке, заступник државног капитала, 
стечајни управник, прокуриста или лице које има утврђену 
забрану конкуренције, као ни обављати те послове у било 
којем обиму или вршити јавну дужност која је неспојива са 
адвокатском дјелатношћу, док се Статутом и Кодексом Адво-
катске коморе детаљније утврђују послови из ст. 2, 3, 4. и 5. 
овог члана, а могу се предвидјети и други послови који су не-
спојиви са угледом и независношћу адвокатуре (члан 23. ст. 
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2, 3, 4, и 6); да адвокат има право на награду и накнаду трош-
кова за свој рад, у складу са Тарифом коју доноси Адвокат-
ска комора, уз сагласност министра правде, те да се висина 
награде за рад адвоката утврђује зависно од врсте поступка, 
предузете радње, вриједности спора или висине запријеће-
не казне, као и других параметара утврђених Тарифом, док 
је адвокат дужан да странки изда обрачун награде за извр-
шене радње правне помоћи и накнаде трошкова за издатке 
настале у извршењу и ради извршења тих радњи (члан 25); 
да адвокати, заједничка адвокатска канцеларија, адвокатско 
ортачко друштво и адвокатско друштво, могу закључивати 
уговоре о раду са лицима која ће обављати административне, 
техничке, финансијске и друге послове, а адвокатско ортачко 
друштво може закључити уговор о раду и са адвокатима, док 
се у односу на права и обавезе запослених код адвоката, у 
заједничкој адвокатској канцеларији, адвокатском ортачком 
друштву и адвокатском друштву примјењују одредбе закона 
и подзаконских аката којим се регулишу радни односи (члан 
66); да, ако посебним законом није другачије прописано, 
стручни сарадник може извршавати све радње у поступцима 
пред судом првог степена и органима управе који одлучују у 
првом степену на основу изричите сагласности странке коју 
заступа његов послодавац, те да пред државним, односно ре-
публичким органом, судом првог степена и органима управе, 
стручни сарадник може да замјењује само свог послодавца, 
када је послодавац пуномоћник странке, или када послода-
вац замјењује другог адвоката као пуномоћника, ако посеб-
ним законом није другачије прописано (члан 71 ст. 3. и 4); да 
ако посебним законом није другачије прописано, адвокатски 
приправник пред државним, односно републичким органом, 
судом првог степена или органом управе који одлучује у пр-
вом степену, може да замјењује само послодавца код којег 
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обавља приправнички стаж, као и у случају када тај посло-
давац замјењује другог адвоката или заједничку адвокатску 
канцеларију или адвокатско ортачко друштво (члан 79. став 
2); да Скупштина Адвокатске коморе доноси Статут и друге 
опште акте Адвокатске коморе прописане законом и Стату-
том Адвокатске коморе (члан 88); да Статут и други општи 
акти Адвокатске коморе морају бити у сагласности са овим 
законом (члан 94. став 1).

Узимајући у обзир наведено Суд је утврдио да је 
Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске била 
овлашћена да донесе оспорени статут којим су, са циљем 
провођења Закона о адвокатури Републике Српске, разрађе-
не одредбе истог. Међутим, према оцјени Суда, преузимајући 
чланом 120. ст. 3. и 4. и чланом 173. став 1. Статута закон-
ски текст члана 23. ст. 3. и 4. и члана 66. став 1, доносилац 
оспореног статута је измијенио смисао овог законског про-
писивања, чиме је узроковао непоузданост када је примјена 
одредаба у питању. Сврха подзаконског нормирања јесте у 
ближем разрађивању норме хијерархијски вишег акта, те је 
тако у конкретном случају, када је ријеч о оспореном члану 
120. ст. 3. и 4, доносилац Статута био овлашћен, само, да 
детаљније утврди послове из ст. 2, 3, 4. и 5. члана 23. Закона, 
те да, евентуално, предвиди друге послове неспојиве са угле-
дом и независношћу адвокатуре (члан 23. став 6.  Закона). 
Понављање законске норме, као што је то случај у члану 120. 
ст. 3. и 4. и члану 173. став 1. Статута, оправдано је искључи-
во због потребе прецизнијег уређења законске материје, при 
чему је неопходно да се понављањем не измијени суштина 
преузете одредбе, и то независно од њене формалне или ма-
теријалне перфектности. Аргументација према којој оспоре-
но прописивање произлази и из других законских норми (чл. 
50, 55, 60. и 64) није од уставноправног интереса, јер је, из 
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предмета регулисања, евидентно да чланом 120. ст. 3. и 4. и 
чланом 173. став 1. Статута нису преузимане, нити разрађи-
ване поменуте норме, већ искључиво члан 23. ст. 3. и 4. и 
члан 66. став 1. Закона. Према оцјени Суда из формулације 
оспореног члана 120. ст. 3. и 4. и оспореног члана 173. став 
1. Статута није несумњиво јасно да њима прописана права и 
обавезе проистичу из преузетих одредаба Закона о адвокату-
ри, због чега је истима нарушена хомогеност правног систе-
ма, те су извор несигурности у примјени права. С обзиром, 
дакле, да оспорено прописивање није у функцији извршења 
законске материје, већ у исту интервенише, Суд је утврдио 
да је, нормирајући као у члану 120. став 3, у дијелу који гла-
си: “и адвокатском друштву”,  те у ставу 4. истог члана у 
дијелу који гласи: “осим ако је то правно лице адвокатско 
ортачко друштво или адвокатско друштво”, као и у члану 
173. став 1. у дијелу који гласи: “ и адвокатско друштво”, 
“се стручно оспособљавати” и “стручне правне послове”, 
Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске поступила 
супротно члану 94. став 1. Закона о адокатури, што није у 
складу са зајемченим начелом владавине права из члана 5. 
став 1. алинеја 4. Устава, начелом подјеле власти из члана 5. 
став 1. алинеја 7. Устава и члана 69. Устава, као и начелом 
уставности и законитости из члана 108. Устава. 

Надаље, Суд је оцијенио да су оспореним прописи-
вањем из члана 201. став 2. Статута, без основаности у објек-
тивној различитости, стручни сарадници за правне посло-
ве који су ослобођени обавезе плаћања трошкова уписа, 
супротно члану 10. Устава, доведени у привилегован поло-
жај у односу на друге кандидате за упис у Именик адвоката 
Адвокатске коморе. Такође, Закон о адвокатури Републике 
Српске, у смислу права и обавеза, али и статусних питања 
стручних сарадника за правне послове (чл. 67–73), не прави 
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разлику између стручних сарадника који су приправнички 
стаж обављали код адвоката и оних који су стажирали код 
другог послодавца, односно законодавац није предвидио раз-
логе који би оправдали да се подзаконским прописивањем 
у повољнији положај доводе стручни сарадници за правне 
послове који су приправнички стаж одрадили код адвоката у 
односу на друге стручне сараднике, али и остале кандидате 
за упис у именик адвоката. Имајући у виду наведено, као и 
да се право на бављење адвокатуром стиче уписом у именик 
адвоката и полагањем заклетве (члан 5. Закона), а да Комора 
одлучује о захтјеву за упис у именик, искључиво, на основу 
испуњености услова из члана 6. став 1, као и да је дужна да 
омогући кандидату који испуњава предметне услове да по-
лаже адвокатску заклетву, под условом да је уплатио трош-
кове уписа (члан 9. став 1), Суд је утврдио да Скупштина 
Адвокатске коморе није имала дискреционо овлашћење да 
поменута лица ослободи обавезе плаћања трошкова уписа, 
због чега је поступала несагласно својим овлашћењима. Суд 
је становишта да из Закона о адвокатури не произлази да се 
стручни сарадник за правне послове, који је претходно био 
адвокатски приправник и који је у својству стручног сарад-
ника за правне послове био у радном односу у трајању не 
краћем од двије године са адвокатом или заједничком адво-
катском канцеларијом или адвокатским ортачким друштвом 
или адвокатским друштвом који имају сједиште у Републици 
Српској, налази у другачијем положају који би оправдао раз-
личито поступање у односу на остале кандидате. 

Даље, Суд је утврдио да се доносилац оспореног акта 
кретао у оквиру својих надлежности прописујући на начин 
као у оспореном члану 64. тачка 5, члану 65. тачка 4. и чла-
ну 103. тачка 3. Статута. Скупштина Адвокатске коморе је, 
наиме, регулишући као оспореним члановима поступала у 
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складу са законском нормом која утврђује да је адвокатура 
независна и самостална служба пружања правне помоћи 
физичким и правним лицима (члан 2. став 1. Закона), што 
представља конкретизацију уставног начела из члана 131. 
Устава. Забрањујући чланство у органу политичке странке, 
односно покрета, кандидату за изабрану функцију предсјед-
ника Коморе, кандидату за члана извршних тијела Коморе, 
те кандидату за члана Високог судског и тужилачког савјета 
Босне и Херцеговине, доносилац оспореног акта је на ни-
воу праксе омогућио реализацију принципа загарантованих 
вишим правним актима. Адвокатска комора је надлежна за 
вршење одређених јавних овлашћења и обављање послова 
од општег интереса (члан 83. Закона), а такво овлашћење, 
између осталог, подразумијева обавезу Коморе да осигура да 
њени чланови приликом обављања релевантних функција не 
буду у сукобу интереса који би, с обзиром на специфичност 
професије, пријетио да угрози општи интерес. Поред овога 
Суд је утврдио да, са аспекта члана 10. Устава, није оправда-
но поредити права осталих грађана на чланство у органима 
политичких странака или покрета са рестрикцијом која се, 
у овом смислу, односи на адвокате, јер се ради о потпуно 
различитим субјектима права који се налазе у различитим 
ситуацијама. Такође, према оцјени Суда предметна рестрик-
ције се односе на чланове органа свих политичких странака 
и покрета, односно исте се не примјењују селективно у зави-
сности од политичке опредијељености кандидата, због чега 
се не може говорити о ограничењима из политичких разлога 
у смислу члана 21. став 3. Устава. Суд није разматрао наводе 
о несагласности оспореног прописивања са чланом 34. Уста-
ва, јер исто није могуће довести у контекст гаранција из овог 
члана. Такође, Суд није разматрао наводе предлагача пре-
ма којима је доносилац оспореног акта могао да предметну 
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материју уреди на другачији начин, с обзиром да, сходно 
члану 115. Устава, није у надлежности Суда да цијени оп-
равданост оспореног прописивања. У контексту утврђеног, 
Суд је оцијенио да је предметно прописивање у складу и са 
гарацијама из чл. 45. и 48. Устава. 

Поред овога, Суд је оцијенио да је, регулишући као у 
члану 120. став 2. Статута, доносилац акта поступао у гра-
ницама својих уставних и законских овлашћења. Наиме, ос-
пореним чланом 120. став 2. је у подзаконски текст, у не-
измијењеном облику и уз потпуни изостанак разраде, само 
пренесена одредба члана 23. став 2. Закона, чију је саглас-
ност са Уставом овај суд утврдио одлуком број У-35/16 од 26. 
априла 2017. године („Службени гласник Републике Српске“ 
број 48/17), цијенећи да не поставља питања са аспекта чл. 
52. и 131. Устава. 

Том одлуком Суд је, такође, утврдио да је у складу 
са Законом о адвокатури Адвокатска комора надлежна за 
вршење одређених јавних овлашћења и обављање послова 
од општег интереса (члан 83), а такво овлашћење подразу-
мијева, између осталог, да Комора може да, на општи и ја-
сан начин, донесе тарифу као пропис о наградама и накна-
дама трошкова за рад адвоката у Републици Српској (члан 
4. тачка 7), као и да утврди методологију њеног обрачуна. 
Додатно, тежећи уравнотежености између заштите доступ-
ности правне помоћи, као општедруштвене вриједности, и 
права на адекватно вредновање рада и стручности адвоката, 
законодавац је пуноважност Тарифе условио сагласношћу 
Министарства правде, као органа извршне власти, који је, 
у овој области, компетентан да цијени јавни интерес. Пре-
ма становишту Суда, на овај начин су обезбијеђене прет-
поставке једнакоправности положаја примаоца и даваоца 
услуге. Са аспекта апстрактне оцјене уставности, а у складу 
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са чланом 115. Устава, међутим, није у надлежности Суда 
да утврђује оправданост и примјереност тарифних вријед-
ности, односно цјелисходност законодавчеве процјене. С 
обзиром на наведено, а имајући у виду да је оспореном од-
редбом члана 122. Статута, Скупштина Адвокатске коморе 
само поновила норму из члана 25. Закона, садржински је не 
мијењајући, Суд је утврдио да је прописујући на оспорени 
начин скупштина Адвокатске коморе поступала у границама 
законских овлашћења. Такође, Суд није утврдио супротност 
прописивања из одредбе члана 218. став 4. тачка 5. Статута 
са Законом утврђеним правом адвоката на награду у складу 
са Тарифом коју доноси Адвокатска комора. Суд није разма-
трао наводе о неусаглашености оспореног члана 122. Стату-
та са чланом 218. став 4. тачка 5. овог акта, јер сходно члану 
115. Устава, није у надлежности Суда да цијени међусобну 
усаглашаност одредаба истог акта.   

Надаље, Суд је утврдио да је оспореном одредбом чла-
на 151. став 2. тачка 6. Статута, Скупштина Адвокатске ко-
море у подзаконски текст пренијела одредбу члана 50. став 
2. тачка 2. Закона о адвокатури не мијењајући смисао исте. С 
обзиром, дакле да је оспорена одредба сагласна законској од-
редби из које проистиче, наводи о њеној неусклађености са 
другим одредбама Закона нису од значаја за рјешавање ове 
уставноправне ствари. Поред наведеног, сходно члану 115. 
Устава, није у надлежности Суда да цијени да ли је доно-
силац оспореног акта могао регулисати на другачији начин.

Такође, с обзиром на природу одлуке овог Суда о ус-
тавности односно законитости члана 201. став 2. Статута, 
разматрање његове сагласности са одредбама Закона о раду 
није од уставноправног значаја. Надаље, у складу са чла-
ном 115. Устава није у надлежности овог Суда да разматра 
наводе који се тичу неусаглашености одредаба Статута са 
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Уставом Босне и Херцеговине, нити је у његовој надлежнос-
ти да оцјењује усаглашеност прописа Републике Српске са 
законима које је усвојила Парламентарна скупштина Босне 
и Херцеговине, те тако ни сагласност одредаба оспореног 
акта са са Законом о забрани дискриминације („Службени 
гласник Босне и Хецеговине“ број 59/09). Исто тако, Суд 
није разматрао наводе о несагласности оспореног члана 201. 
став 2. Статута са чланом 1. Протокола бр. 12 уз Конвенцију 
сматрајући да исто није од уставноправног интереса, јер је 
Суд утврдио неусаглашеност члана 201. став 2. Статута са 
чланом 10. Устава који забрану дискриминације гарантује на 
суштински исти начин као члан 1. Протокола 12 уз Конвен-
цију. Такође, Суд није цијенио наводе који се тичу повреде 
члана 14. Конвенције с обзиром на то да се дискриминација 
забрањена овом одредбом односи на права зајемчена Кон-
венцијом, док су предмет расправљања, у конкретном слу-
чају, права гарантована домаћим прописима.

 Како је мериторно одлучено о уставности оспорених 
чланова Статута, Суд је оцијенио да је беспредметно размат-
рати захтјев предлагача за обуставу примјене истих.

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове 
одлуке.

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр 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-74/16                                             ПРЕДСЈЕДНИК
28. јун 2017. године                            УСТАВНОГ СУДА
                                                                  Мр Џерард Селман 
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Када оспорено нормирање из подзаконског 
општег акта није у функцији извршења законске ма-
терије, већ се њиме у исту интервенише, нормама 
проистеклим из таквог нормирања чини се повреда 
уставног начела владавине права, подјеле власти и 
уставности и законитости.
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Одлука
Број: У-78/16 oд 28. јуна 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 66/17

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске, члана 40. став 5 и члана 60. став 
1. тачка а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), 
на сједници одржаној 28. јуна 2017. године, д о н и о  ј е 

 

О  Д  Л  У  К  У

Утврђује се да чл. 7, 12, 26. и 28. Правилника о једин-
ственим правилима и процедури запошљавања и попуња-
вања упражњених радних мјеста у Административној служ-
би општине Невесиње («Службени гласник општине Неве-
сиње» број 5/06), у вријеме важења, нису били у сагласности 
са Уставом Републике Српске и Законом о локалној самоу-
прави („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

Бојан Буха из Невесиња дао је Уставном суду Републи-
ке Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање 
поступка за оцјењивање уставности и законитости чл. 7, 12, 
26. (иако је у иницијативи наведено да се оспорава члан 25, 
из садржаја образложења иницијативе видљиво је да је ријеч 
о члану 26) и 28. Правилника о јединственим правилима и 
процедури запошљавања и попуњавања упражњених рад-
них мјеста у Административној служби Општине Невесиње 
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(«Службени гласник Општине Невесиње» број 5/06), који је 
донио начелник Општине Невесиње. Давалац иницијативе 
сматра да прописивање као у члану 7. став 1. Правилника 
није у складу  са чланом 120. Закона о локалној самоуправи  
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13), у члану 12 став 1. са одредбама члана 121. 
Закона, члану 26. са одредбама из члана 122. став 3. Закона, у 
члану 28 ‒ са одредбом из члана 148. Закона. Такође, све на-
ведене одредбе нису у складу са чланом 165. Закона о измје-
нама и допунама Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 98/13). Због свега наведеног 
све оспорене одредбе, према наводима из инцијативе, нису 
у сагласности са чланом 108. став 2. Устава Републике Срп-
ске. Образлажући разлоге оспоравања појединих одредби 
Правилника давалац иницијативе истиче обавезну примје-
ну Закона о локалној самоуправи, као леx специалис, у раду 
органа јединица локалне самоуправе, укључујући начин и 
поступак попуњавања упражњених радних мјеста. С тим у 
вези, уз достављену документацију, наводи лични примјер 
учешћа на јавном конкурсу за попуну упражњених радних 
мјеста у општинској управи Невесиње. На основу изложеног 
закључује да је оспореним прописивањем нарушена хијерар-
хија правних аката и правна сигурност, односно владавина 
права. Предлаже да Суд, након проведеног поступка, утврди 
да су оспорене одредбе Правилника неуставне и незаконите, 
те да Суд, до доношења коначне одлуке, обустави од извр-
шења појединачне акте, односно радње који су предузети на 
основу оспорених одредби Правилника. 

  
Начелник општине Невесиње није доставио одговор 

на наводе из иницијативе.  
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Оспорени Правилник о јединственим правилима и 
процедури запошљавања и попуњавања упражњених рад-
них мјеста у Административној служби Општине Невесиње 
(«Службени гласник Општине Невесиње» број 5/06), донио 
је Начелник општине Невесиње на основу члана 72. став 3. а 
у вези са чланом 35. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Српске“ број 101/04) и члана 51. 
Статута општине Невесиње («Службени гласник Општине 
Невесиње» број 6/05). Овим правилником регулисан је на-
чин и поступак запошљавања општинских службеника, тех-
ничких и помоћних радника, приправника и волонтера и 
попуњавање упражњених радних мјеста из реда запослених 
у Административној служби Општине Невесиње путем ин-
терног огласа. 

Оспореним чланом 7. овог правилника прописано је да 
је рок за подношење пријава на јавни конкурс 30 дана од дана 
објављивања конкурса (став 1), а ако конкурс није објављен 
истовремено, рок се рачуна од дана посљедњег објављивања 
(став 2). 

Оспореним чланом 12. овог правилника прописано је 
да за спровођење поступка за пријем општинских службени-
ка по расписаном конкурсу Скупштина Општине на пријед-
лог начелника именује непристрасну Комисију за избор, у 
саставу од пет чланова – предсједник и четири члана (став 
1), да се два члана именују из реда општинских службени-
ка који имају професионално искуство, а три члана са листе 
стручњака коју утврђује скупштина јединице локалне самоу-
праве (став 2), да чланови ове комисије морају бити на истом 
или вишем стручном нивоу радног мјеста за које се пријава 
подноси (став 3), да комисија доноси одлуке већином гласова 
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(став 4) и да све одлуке комисије морају бити у потпуности 
документоване и образложене (став 5).    

Оспореним чланом 26. овог правилника прописано је 
да службеник за управљање људским ресурсима објављује 
резултате јавног конкурса у „Службеном гласнику Републи-
ке Српске“ и писмено обавјештава све учеснике јавног кон-
курса о одлуци о избору кандидата у року од пет дана од 
дана њеног доношења. 

Оспореним чланом 28. овог правилника прописано је 
да против одлуке о избору незадовољни кандидат има право 
приговора који се подноси начелнику у року од осам дана 
од дана достављања одлуке (став 1), да се копија пригово-
ра доставља омбудсману Републике Српске (став 2), да ће 
службеник за људске ресурсе у року од седам дана од дана 
пријема приговора обавијестити подносиоца приговора  о 
улози омбудсмана (став 3), да је начелник дужан да у року 
од тридесет дана од дана подношења приговора размотри 
приговор и одлучи о истом (став 4), да у поступку одлучи-
вања о поднесеном приговору начелник Општине преиспи-
тује своју одлуку и може је потврдити, измијенити, укинути 
или поништити (став 5), да је одлука начелника о приговору 
коначна (став 6), те да кандидат који је незадовољан конач-
ном одлуком начелника општине може покренути спор пред 
надлежним судом (став 7). 

          
У поступку оцјењивања уставности и законитости ос-

порених одредби наведеног правилника Суд је имао у виду 
да је чланом 5. став 1. ал. 4. и 9. Устава Републике Српске 
утврђено да се уставно уређење Републике темељи, између 
осталог, на владавини права и локалној самоуправи, да 
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се према члану 102. став 2. Устава систем локалне управе 
уређује законом, да према тач. 12. и 18. Амандмана XXXII на 
Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, 
Република уређује и обезбјеђује, поред осталог радне одно-
се, запошљавање, те друге односе од интереса за Републику, 
у складу са Уставом, као и да је чланом 108. став 2. Устава 
утврђено да прописи и други општи акти морају бити у са-
гласности са законом . 

Сагласно наведеним уставним одредбама, Законом о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Срп-
ске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), који је послужио као 
правни основ за доношење оспореног Правилника, уређен 
је систем локалне самоуправе. Чланом 110. овог закона про-
писано је да у административној служби јединице локалне 
самоуправе послове обављају општински службеници, тех-
нички и помоћни радници, док је чланом 111. дефинисано да 
је службеник лице које у општинској управи обавља посло-
ве из самосталних надлежности и пренесених послова др-
жавне управе на јединице локалне самоуправе, а нарочито 
да, између осталог, врши инспекцијски и комунално-инспек-
цијски надзор, тако да је службеник, поред осталих, у смис-
лу овог закона и инспектор, те да Влада уредбом прописује 
категорије службеника, њихова звања и услове за обављање 
послова на овим радним мјестима. Упражњено радно мјесто 
у административној служби јединице локалне самоуправе, 
према члану 119. став 1. Закона, попуњава се путем јавног 
конкурса и да начелник општине, сходно члану 120. Закона, 
оглашава упражњено радно мјесто, те да се оглас/јавни кон-
курс, прописане садржине, објављује у „Службеном гласни-
ку Републике Српске“ и најмање једном дневном листу дос-
тупном јавности на територији Републике Српске, са роком 
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од 15 дана за пријављивање кандидата. Чланом 121. Закона 
прописано је да начелник општине, приликом спровођења 
поступка за пријем службеника, именује комисију, која има 
пет чланова, од којих су три члана службеници који имају 
одговарајуће професионално искуство, а два члана су са 
листе стручњака коју утврђује скупштина општине, тако да 
састав комисије обезбјеђује заступљеност конститутивних 
народа и група Осталих, те да поступак за пријем службени-
ка подразумијева улазни интервју са кандидатом, контролу 
испуњавања услова и да се поступак пријема службеника 
обавља у року од 30 дана од истека рока за пријављивање 
кандидата. Према члану 122. Закона, комисија у спровођењу 
овог поступка провјерава и утврђује редослијед кандида-
та на основу стручних способности, док одлуку о избору 
кандидата доноси  начелник општине на основу утврђеног 
редослиједа и поштовања националне заступљености, те 
објављује резултате јавног конкурса и писмено обавјешта-
ва све кандидате. Одбор за жалбе, сагласно члану 148. За-
кона, одлучује о жалбама службеника, техничких и помоћ-
них радника у другом степену, као и о жалбама кандидата 
који су учествовали на јавном конкурсу, да се одлуке одбора 
достављају подносиоцу жалбе у року од осам дана од дана 
доношења и да су коначне, те да се могу преиспитивати у 
радном спору пред надлежним судом. Чланом 165. Зако-
на прописано је да су органи јединице локалне самоуправе 
дужни да у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу 
Закона о измјенама и допунама Закона о локалној самоупра-
ви („Службени гласник Републике Српске“ број 98/13), који 
је ступио на снагу 26. новембра 2013. године, тј. до 26. маја 
2014. године донесу и усагласе опште акте јединице локал-
не самоуправе са одредбама овог закона, док је чланом 165а 
прописано да ће скупштина јединице локалне самоуправе, у 
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року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог закона, тј. 
26. фебруара 2014. године основати Одбор за жалбе. 

У току поступка пред Судом Закон о локалној само-
управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), који је послужио као правни основ за 
доношење оспореног Правилника, престао је да важи сту-
пањем на снагу Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број 97/16). Поред тога, у току по-
ступка пред Судом ступио је на снагу Закон о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) којим су 
уређена права и дужности из радног односа службеника и 
намјештеника запослених у органима јединице локалне са-
моуправе, док се права и дужности из радног односа функ-
ционера у органима јединице локалне самоуправе уређују 
посебним законом, осим ако поједина права и дужности нису 
уређена овим законом (члан 1), а у оквиру тога и поступак 
запошљавања (чл. 64. до 87). Чланом 80. став 5. овог закона 
прописано је да ће се јединствене процедуре за попуњавање 
упражњених радних мјеста уредити правилником који доно-
си министар. На основу наведеног члана Закона министар 
управе и локалне самоуправе донио је Правилник о једин-
ственим процедурама за попуњавање упражњених радних 
мјеста у градској, односно општинској управи („Службени 
гласник Републике Српске“ бр.42/17). Чланом 1. овог Пра-
вилника прописано је да се истим уређују јединствене про-
цедуре за попуњавање упражњених радних мјеста службе-
ника и намјештеника у градску, односно општинску управу, 
садржај и изглед обрасца пријава на јавни и интерни конкурс 
као и друга питања у вези са запошљавањем службеника и 
намјештеника. Због свега наведеног оспорени Правилник је 
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престао да важи те је Суд уставност и законитост оспорених 
одредаба оцјењивао у вријеме његовог важења.

 
С обзиром на садржај наведених одредаба Закона о 

локалној самоуправи, а сагласно члану 165. Закона о измје-
нама и допунама Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број 98/13), Суд је, прије свега, 
оцијенио да су органи јединице локалне самоуправе били 
дужни да у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу 
овог закона, тј. до 26. маја 2014. године, донесу или усагласе 
опште акте са одредбама овог закона. У конкретном случају 
начелник општине је, као доносилац оспореног акта, био ду-
жан да у наведеном законском року донесе нови акт или да 
изврши усаглашавање оспореног Правилника са релевант-
ним одредбама поменутог закона. Имајући у виду чињени-
цу да доносилац акта није поступио сагласно одредби чла-
на 165. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), тј. да 
је материја регулисана оспореним одредбама чланова 7, 12, 
26. и 28. Правилника о једниственим правилима и процедури 
запошљавања и попуњавања упражњених радних мјеста у 
Административној служби Општине Невесиње („Службени 
гласник Општине Невесиње“ број 5/06) нормирана супротно 
законским рјешењима из чланова 120. став 3, 121, 122. став 
3. и 148. поменутог закона, Суд је утврдио да исте, у врије-
ме важења, нису биле у сагласности са наведеним одредбама 
Закона о локалној самоуправи а тиме ни са чланом 108. став 
2. Устава Републике Српске. 

С обзиром на то да је Суд коначно одлучио о уставности 
и законитости оспорених одредби Правилника, беспредмет-
но је разматрати захтјев даваоца иницијативе да се, у смислу 
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члана 58. Закона о Уставном суду Републике Српске („Служ-
бени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), обус-
таве од извршења појединачни акти, односно радње који су 
предузети на основу поменутих одредби. 

Како је у току претходног поступка правно стање пот-
пуно 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 Репу-
блике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), у овом предмету одлучио 
без доношења рјешења о покретању поступка.  

  
На основу изложеног одлучено је као у изреци ове од-

луке. 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсјед-
ник Суда мр 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-78/16                                           ПРЕДСЈЕДНИК
28. јун 2017. године                          УСТАВНОГ СУДА
                                                                Мр Џерард Селман 
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Имајући у виду чињеницу да доносилац подзакон-
ског општег акта није поступио сагласно релевант-
ној законској одредби, јер је материја регулисана ос-
пореним одредбама нормирана супротно законским 
рјешењима, исте одредбе, у вријеме важења, нису 
биле у сагласности са наведеним законским одред-
бама и уставним начелом законитости.
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Рјешење
Број: У-76/16 oд 12. јула 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 69/17

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка б, 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 12. јула 2017. годи-
не,  д о н и о  ј е 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е

Не прихвата се иницијатива за покретање поступ-
ка за оцјењивање уставности члана 41. тачка а) Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске” бр. 118/08, 117/11 и 37/12). 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-
ности члана 42. и члана 50. став 3. тач. а) и б) и став 4. 
Закона о државним службеницима (“Службени гласник 
Републике Српске” бр. 118/08, 117/11 и 37/12) и чланова 6, 
7. и 12. Закона о измјенама и допунама Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске” 
број 57/16).  

О б р а з л о ж е њ е

Неђо Мишељић из Бањалуке дао је Уставном суду 
Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 
оцјењивање уставности члана 41. тачка а) која је, вјероватно 
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омашком, означена као став а), члана 42. и члана 50. став 
3. тач. а) и б) и став 4. Закона о државним службеницима 
(“Службени гласник Републике Српске” бр. 118/08, 117/11 и 
37/12) и чланова 6, 7. и 12. Закона о измјенама и допунама 
Закона о државним службеницима (“Службени гласник Ре-
публике Српске” број 57/16). У иницијативи је, поред оста-
лог, наведено да је заснивање радног односа у органима уп-
раве на одређено вријеме без конкурса, као што је прописано 
у оспореним законским одредбама, доказ неравноправног 
третмана и немогућности остваривања једнаких права про-
писаних одредбама чл. 33. и 39. Устава Републике Српске 
и да представља дискриминацију запошљавања заинтересо-
ваних кандидата. Такође, у вези с тим, давалац иницијативе 
истиче да је запошљавање, предвиђено оспореним чланови-
ма 6. и 7. Закона о измјенама и допунама Закона о државним 
службеницима, нетранспарентно и незаконито, односно да 
и преузимање радника без конкурса представља наруша-
вање принципа равноправности и запошљавања под једна-
ким условима. Поред наведеног, сматра «проблематичним» 
и предвиђени начин усавршавања, односно могућност да се 
са незапосленим лицем закључи уговор о стручном оспо-
собљавању и волонтирању без накнаде, предвиђено  чланом 
12. овог закона. На основу наведеног давалац иницијативе 
предлаже да Суд утврди неуставност оспорених законских 
одредби и отклони све правне посљедице неуставног посту-
пања. 

Народна скупштина Републике Српске није одговори-
ла на наводе из поднесене иницијативе.

Суд је, прије свега, утврдио да је поднесеном иниција-
тивом оспорена одредба члана 41. тачка а) Закона о држав-
ним службеницима (“Службени гласник Републике Српске” 
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бр. 118/08 и 117/11), којом је прописано да се попуњавање 
упражњених радних мјеста државних службеника врши из 
реда запослених актом о постављењу вршиоца дужности 
до 90 дана, и која је, у цијелости брисана чланом 3. Закона 
о измјенама и допунама Закона о државним службеницима 
(“Службени гласник Републике Српске” број 37/12). 

Поред наведеног, Суд је утврдио да је oсталим оспоре-
ним одредбама Закона о државним службеницима (“Служ-
бени гласник Републике Српске” бр. 118/08, 117/11 и 37/12) 
прописано: да се акт о постављењу вршиоца дужности до-
носи у случају оснивања новог републичког органа упра-
ве, смрти или разрјешења државног службеника и да Влада 
именује вршиоца дужности на период од 90 дана без спро-
вођења поступка јавне конкуренције, с тим да се за исто 
радно мјесто акт о постављењу може донијети још највише 
два пута узастопно (члан 42) и да се, изузетно, радни однос 
може засновати на одређено вријеме ради замјене одсутног 
државног службеника до његовог повратка и због привре-
мено повећаног обима посла, најдуже до шест мјесеци, те 
да се заснивање радног односа из става 3. т. а) и б) овог чла-
на врши без јавног конкурса, с тим да кандидати морају ис-
пуњавати прописане услове радног мјеста (члан 50 став 3. 
тач. а) и б) и став 4).

  
 Оспореним одредбама члана 6. Закона о измјенама 

и допунама Закона о државним службеницима (“Службени 
гласник Републике Српске” број 57/16),  прописано је да се: 
у члану 48. послије става 4. додају нови стaвови 5. и 6. који 
гласе: «(5) Државни службеник може бити преузет без кон-
курса у други републички орган управе ако се о томе спора-
зумију руководиоци тих органа и ако државни службеник на 
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то пристане» и «(6) Државни службеник може бити преузет  
у други републички орган управе на радно мјесто које одго-
вара његовом степену стручне спреме, уз услов да испуњава 
опште и посебне услове прописане за то радно мјесто». Чла-
ном 7. је измијењен члан 50. тако што се у ставу 3. у тачки б) 
брише ријеч : »и» и додаје запета, у тачки в) послије ријечи: 
»стаж» додаје се ријеч: »и» и нова тачка г) која гласи: «г) 
за рад на пројекту који одобри Влада, чије је трајање уна-
пријед одређено, до завршетка пројекта, а најдуже 60 мје-
сеци«; чланом 12. се члан 64. мијења  и гласи: » Послодавац 
може са незапосленим лицем да закључи уговор о стручном 
оспособљавању без накнаде, ради стручног оспособљавањa, 
односно стицања радног искуства и услова за полагање 
стручног испита (волонтер) и »Уговор  из става 1. овог чла-
на закључује се, у зависности од степена стручне спреме, у 
трајању одређеном чланом 62. став 3. овог закона».

У поступку разматрања иницијативе, имајући у виду 
да је оспорена уставност одредбе члана 41. тачка а). Закона 
о државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске” бр. 118/08, 117/113 и 37/12), која је престала да важи 
даном ступања на снагу Закона о измјенама и допунама За-
кона о државним службеницима (“Службени гласник Репу-
блике Српске” број 37/12)  и то дана 5. 5. 2012. године, а да 
је иницијатива поднесена 22.7.2016. године, Суд није при-
хватио  иницијативу  у дијелу који се односи на покретање 
поступка за оцјењивање уставности, сагласно одредби члана 
3. и члана 37. тачка б) Закона о Уставном суду Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 
и 92/12).

У поступку оцјењивања уставности члана 42. и члана 
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50. став 3. тач. а) и б) и став 4. Закона о државним службе-
ницима (“Службени гласник Републике Српске” бр. 118/08, 
117/11 и 37/12) и чланова 6, 7. и 12. Закона о измјенама и до-
пунама Закона о државним службеницима (“Службени глас-
ник Републике Српске” број 57/16), Суд је имао у виду да је 
Уставом Републике Српске утврђено да се уставно уређење 
темељи на гарантовању и заштити људских слобода и права 
у складу са међународним стандардима и владавини права 
(члан 5. став 1. алинеја 1 и 4), 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 грађани имају право да учествују у обављању 
јавних послова и да под једнаким условима буду примљени 
у јавну службу (члан 33. Устава), као и да свако има право на 
рад  и слободу рада, као и да је слободан у избору занимања 
и запослења и да му је доступно радно мјесто и функција под 
једнаким условима (члан 39. став 1. и 3.Устава), те да Репу-
блика уређује и обезбјеђује, између осталог, уставност и за-
конитост, остваривање и заштиту људских права и слобода, 
организацију, надлежност и рад државних органа, радне од-
носе и запошљавање (тач. 4, 5, 10, и 12. Амандмана XXXII, 
којим је замијењен члан 68. Устава).    

 Разматрајући основаност иницијативе у односу на 
члан 42. и члан 50. став 3. тач. а) и б) и став 4. Закона о др-
жавним службеницима (“Службени гласник Републике Срп-
ске” бр. 118/08, 117/11 и 37/12) и чланове 6, 7. и 12. Закона 
о измјенама и допунама Закона о државним службеницима 
(“Службени гласник Републике Српске” број 57/16), Суд је 
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утврдио да су Законом  о државним службеницима (“Служ-
бени гласник Републике Српске” бр. 118/08, 117/11, 37/12 
и 57/16), у складу са наведеним уставним овлашћењем, из-
међу осталог, уређена питања радно-правног статуса држав-
них службеника, запошљавања и попуњавања упражњених 
радних мјеста у републичком органу управе и стручно оспо-
собљавање и усавршавање за рад у управи, односно стицања 
радног искуства и услова за полагање стручног испита, тако 
што су, у оквиру наведеног, прописани услови за постављење 
вршиоца дужности без спровођења поступка јавне конку-
ренције као у члану 42. Закона и за распоређивање државног 
службеника на неодређено вријеме у истом или у други ре-
публички орган, као и могућности за преузимање државног 
службеника без конкурса у други републички орган, као у 
члану 48. Закона, затим  трајање радног односа, заснивање 
радног односа на одређено вријеме без јавног конкурса, 
како је прописано чланом 50. Закона, те могућности за за-
кључивање уговора са незапосленим лицем о стручном ос-
пособљавању без накнаде, ради стицања радног искуства и 
услова за полагање стручног испита као у члану 64. Закона. 
Према оцјени Суда овим одредбама се не могу угрожавати 
права и слобода човјека и његове личности, нити ове одред-
бе доводе у питање уставом гарантовано право учествовања 
у обављању јавних послова и пријема у јавну службу под 
једнаким условима (члан 33. Устава), као ни право на рад  и 
доступност под истим условима, радног мјеста и функције 
(члан 39. Устава), како то истиче давалац иницијативе. Суд 
је, наиме, оцијенио да се оспорене одредбе једнако односе 
на сва лица која се налазе у истој правној ситуацији, однос-
но да су за све заинтересоване кандидате за вршиоца дуж-
ности и за заснивања радног односа на одређено вријеме у 
републичком органу управе прописани исти услови, те да се 
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ни одредбама којим су прописани услови за преузимање др-
жавног службеника у други републички орган управе и за 
рад на пројекту који одобри Влада, као и услови за закључи-
вање уговора о стручном оспособљавању и полагање струч-
ног испита, не прави разлика међу субјектима на које се од-
носи. С обзиром на наведено Суд је оцијенио неоснованим 
наводе из иницијативе да су оспорене законске одредбе до-
каз неравноправног третмана и немогућности остваривања 
једнаких права заинтересованих кандидата и да нарушавају 
принцип равноправности и запошљавање под једнаким ус-
ловима. Исто тако, с обзиром на то да се оспорене одредбе 
једнако односе на све државне службенике који  могу  бити 
преузети без конкурса у други републички орган управе, Суд 
је оцијенио неоснованим и наводе о прописаном нетранспа-
рентном и незаконитом преузимању радника без конкурса, 
што, такође, по мишљењу даваоца иницијативе представља 
нарушавање принципа равноправности и  запошљавања под 
једнаким условима. Такође, по оцјени Суда, из свега наведе-
ног произлази да  оспореним прописивањем није дошло до 
повреде ни уставних принципа из члана 5. став 1. алинеја 1) 
и члана  10. Устава.

Исто тако, Суд је оцијенио да оспореним прописи-
вањем није дошло ни до повреде одредаба из тач. 4, 5, 10, и 
12. Амандмана XXXII, којим је замијењен члан 68. Устава.  

  
Цијенећи да је у току претходног поступка правно 

стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају по-
уздан 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 пред-
мету 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: предсјед-
ник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, 
Војин Бојанић, Амор Букић, проф. др Душко Медић, Ирена 
Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Сне-
жана Савић. 

Број: У- 76/16                                           ПРЕДСЈЕДНИК 
12. јул 2017. године                               УСТАВНОГ СУДА
                                                               Мр Џерард Селман

С обзиром на то да се оспорене одредбе једнако 
односе на сва лица која се налазе у истој правној си-
туацији, односно да су за све заинтересоване канди-
дате прописани исти услови, те да се ни одредбама 
којим су прописани услови за преузимање државног 
службеника у други републички орган управе и за 
рад на пројекту који одобри Влада, као и услови за 
закључивање уговора о стручном оспособљавању и 
полагање стручног испита, не прави разлика међу 
субјектима на које се односи, Уставни суд је оције-
нио да њима није дошло до повреде уставног прин-
ципа равноправности грађана.






